
NR. 2 / 2018

MILJØAGENT-

RAPPORTEN

TEMA: INSEKTER

HVA ER 
EGENTLIG ET
INSEKT?

LYST PÅ
INSEKTER TIL 

MIDDAG?

HVORFOR 
TRENGER VI 
INSEKTER?



Pris pr. år:
Medlemskap:  
Maks kr. 200 per husstand

Abonnement på 
Miljøagentrapporten: kr. 150 
for ett blad, pluss kr. 100 for 
hvert ekstra blad
(For skoleklasser, barnehager,  
bibliotek og andre)

Familiemedlemskap i 
Naturvernforbundet: 
kr. 300 første år. 
Kr. 450 påfølgende år.
Inkluderer medlemsskap i 
Miljøagentene for alle barn i 
husstanden.

REDAKTØR: Ingvild Wollstad
GRAFISK UTFORMING: Ingvild Wollstad
BIDRAGSYTERE: Tor Bjarne Christensen, Are Shaw Waage, 
Stine Østnor, Eva Helene Heyerdahl, Ane Norgård Brohaug, 
Rasmus Norsted, Astrid Johanne Svensson, Carl Fredrik Pedersen
FORSIDEFOTO: duckpond1, Flickr
KORREKTUR: Rasmus Norsted, Randi Wollstad
OPPLAG: 10 145

Miljøagentene
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
post@miljoagentene.no
www.miljoagentene.no 
TLF: 969 01 820

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon, og jobber 
for å gi barna troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å 
gjøre noe. 

BLADET TRYKKES MED STØTTE AV: Hero Tolk, 
Clas Ohlson, KLP Eiendom, Norad, Miljødirektoratet 

ARE
Sjefsagent

CARL FREDRIK
Prosjektagent

STINE
Plastagent

ANE
Organisasjonsagent

ASTRID
Prosjektagent

EVA HELENE
Organisasjonsagent

RASMUS
Kommunikasjonsagent

ANE MARTE
Oslo og Akershus-agent

INGVILD
Kreativ agent

Batterijakten

Den store 
klesbyttedagen

Miljøcamp i Skien
Kontakt carl@miljoagentene.no 
for informasjon

Strandryddedagen

Landsleir

9.–29. APRIL:

14. APRIL: 

23. APRIL:

5. MAI:

15.–17. JUNI:

02

VI ER HOVEDKVARTERET:

MILJØKALENDER



Hei alle miljø
agenter!

      NAVN: Lucia

YRKE: Miljøagent m
ed rett til 

å si ifra!

Hva er det viktigste du 
gjør for miljøet? 
Jeg går eller sykler til og fra 
skole og trening. I tredje-
klasse hadde jeg et mål 
om å aldri bli kjørt til og 
fra skolen hele året og det 
klarte jeg. I tillegg fikk jeg 
være med og spille inn 
filmer til Beintøftkampanjen 
sånn at flere barn skal 
komme seg til skolen på en 
miljøvennlig måte. 

Hva er din største 
miljøtabbe? 
Det må vel være da jeg 
glemte å kildesortere.

Hvorfor er miljøvern 
viktig?
Hvis vi ikke bryr oss om det 
eller gjør noen ting så kom-
mer verden til å gå under!

Miljøvennlig hilsen 
fra Lucia

@miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

@miljoagentene

                      
     A

LDER: 10 år

En viktig brikke
Vi sier at jordkloden er et øko-
system, der alt i naturen henger 
sammen og alle delene er viktige. 

Denne utgaven av Miljøagent-
rapporten handler om insekter, fordi 
de er en veldig viktig del av øko-
systemet. Naturen ville ikke ha tålt at 
insektene ble borte.
 
Det finnes over 20.000 insektarter 
bare i Norge, og alle har ulike opp-
gaver i naturen. Noen er for eksempel 
spesialister på å bryte ned kumøkk. 
Det lærte engelskmennene da de på 
1700-tallet reiste til Australia og tok 
med seg kyrne sine. Problemet var 
bare at Australia ikke hadde insekter 
som var i stand til å bryte ned bæsj 
fra engelske kyr, så dermed ble ku-
rukene liggende på bakken. Store be-
iteområder ble ødelagt. På grunn av 
de engelske kyrne, ble det australske 
økosystemet endret på en måte som 
naturen ikke tålte.  Løsningen ble å 
forsøke å flytte europeiske kubæsj-
spisende insekter til Australia.
 
Som vi skjønner har insektene en viktig 
rolle i økosystemene de lever i. Derfor 
må vi ta vare på insektene, ellers kan 
det få veldig alvorlige konsekvenser. 
Gå ut i våren og gjør en innsats for 
insektene! 

BZZZzzzZZzzz fra Hovedkvarteret
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KJÆRE 
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Verdensmestere i 
vannsparing
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Mheim3011 Istockphoto

Innbyggerne i Cape Town i Sør-Afrika har greid 
det ingen trodde var mulig. Det så lenge ut til at 
byen kom til å gå tom for drikkevann allerede i 
april i år, men folk har vært kjempeflinke til å spare 
på vannet. Nå ser det ut til at de skal klare seg. 
Her har vi alle noe å lære. Selv om vi har mer 
enn nok vann i Norge, er det bra for miljøet om vi 
sparer på vannet. 

Lager stor pandapark
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Zanson, Wikimedia Commons

Pandaene i Kina kan glede seg over en ny nas-
jonalpark hvor de kan få leve uforstyrret. Parken 
skal bli like stor som hele Hedmark fylke. Kjempe- 
pandaen lever kun i Kina og er utrydningstruet. 
Heldigvis har det blitt flere av dem de siste årene. 
Parken er gode nyheter for disse fantastiske dyrene 
og alle som er glad i dem.

Få nye klær – gratis!
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Lilechka75 Istockphoto

Er du lei av klærne dine? Trenger du noe nytt? 
Slapp av, det trenger ikke å koste deg noe. Lørdag 
14. april er Den store klesbyttedagen. På en kles-
bytting kan du ta med klær du ønsker å bytte bort 
og finne deg noe fint. Å kjøpe mindre klær er noe 
av det beste vi kan gjøre for miljøet. Her finner du 
en klesbytting nær deg: 
www.naturvernforbundet.no/klesbyttedag
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Lager bæsj av plast
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: CreativeNature_nl Istockphoto

Visste du at det finnes billelarver som spiser 
plast? Det eneste som blir igjen av plasten er litt 
billebæsj. Disse supre typene er melbillelarver, 
og de gomler seg gjennom isopor som ingenting. 
Hvis forskerne lykkes med å sette dem i arbeid, 
kan disse larvene spise opp noe av plastsøppelet 
vårt. Det er bra. Bæsj er bedre enn plast!

Søte naboer søker snekker
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Paolo Vercesi

Drømmer du om søtere naboer? Nå har du sjan-
sen. I disse dager er fuglene på utkikk etter et sted 

Bli kvitt dum plast
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: mg7 Istockphoto

Noen typer plast er dummere enn andre. 
Bare tenk på plastinnpakkede drops i poser av 
plast, grønnsaker pakket i flere lag med plast og 
hundeposer som kastes i naturen. Ofte finnes 
det gode alternativer. Har dere mye dum plast 
hjemme? Kjøp heller ting uten plast og pass på 
å kildesortere, så blir det mindre plast i naturen. 

å bo. I Oppdrag fuglekasse, som vi miljøagenter er 
med på, får du vite hvordan du lager ei fuglekasse. 
Finn fram hammeren, få med deg en voksen og 
sett i gang! Om kort tid kan du få verdens beste  
– og søteste – naboer. Les mer på side 12.
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JA, VI TRENGER 
INSEKTENE!
 
Synes du det er kjipt å få myggstikk? Eller at flua som 
setter seg i maten din er ganske ekkel? 
Insekter kan kanskje være irriterende, men vi er 
faktisk helt avhengige av dem!
KILDE: Insektøkologene, blogg.nmbu.no, Norges Birøkterlag, Sabima

Det blir færre insekter i verden. 
Det er alvorlig, for insektene sørg-
er for at vi får mat å spise. Mye av 
maten vi spiser består av planter, 
frukt og grønnsaker. Disse vokser 
og gror i naturen. For at det skal 
vokse opp nye vekster hvert år,  
må disse pollineres, og insektene 

Larver fra øyenstikkere er mat 
for mange ferskvannsfisk.
FOTO:  Per Harald Olsen, Wikimedia Commons

gjør en stor del av den jobben. 
Det er flere måter planter kan pol-
lineres på, men når det er insek-
ter som pollinerer, blir det bedre 
kvalitet på vekstene. For eksem-
pel smaker et eple søtere når det 
er pollinert av insekt, og jordbær 
og blåbær blir større. 

HVA ER POLLINERING?
Pollinering, eller bestøving, er når det blir overført pollen fra 
en plante til en annen. Da kan planten formere seg slik at det 
kommer nye planter. Noen ganger kan planter pollinere seg 
selv. For å overføre pollen får plantene hjelp av vind, vann, 
fugler og insekter.
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Vi kan takke insektene for 
maten vi spiser.
FOTO:  Tarun.real, Wikimedia Commons

Det er også på grunn av insekter 
at vi har sjokolade! I regnskogen 
bor det en mygg som liker seg 
innmari godt i de vakre kakao-
blomstene. Denne myggen be-
støver kakaoblomsten, slik at 
det blir flere kakaoplanter og vi 
får kakaobønner som vi kan lage 
sjokolade av.

Insekter er også viktig mat for 
andre dyr. Både fugl og fisk spiser 
insekter. Fisk som lever i ferskvann 
jafser gjerne i seg larver fra både 

fluer, mygg og øyenstikkere. Det 
betyr at dersom du spiser fersk-
vannsfisk til middag, kan du takke 
insektene for maten!

Det er forresten ikke bare dyr 
som spiser insekter. Mange men-
nesker har insekter som en viktig 
del av kostholdet sitt. Det høres 
kanskje ekkelt ut, men insekter er 
sunne og næringsrike. De inne-
holder blant annet proteiner, som 
er viktige for musklene våre. Og 
visste du at man kan lage mel av 

gresshopper? Gresshoppemelet 
inneholder både kalsium og jern, 
så det er sunne saker!

Insekter er dessuten noen 
racere på resirkulering. Det 
meste av plantevekstene havner 
på bakken til slutt, enten det faller 
ned fra treet av seg selv, eller blir 
spist og bæsjet ut igjen av dyr og 
mennesker. Sammen med sopp 
og bakterier bryter insektene ned 
avfallet og gjør det om til ny jord 
som nye planter kan vokse i. Tenk 
hvor mye bæsj som hadde ligget 
rundt omkring, hvis vi ikke hadde 
hatt insekter!

Selv om insektene hjelper oss så 
mye som de gjør, er ikke vi men-
nesker særlig snille mot dem. 
Vi hugger ned skog, slår ned 
blomsterenger og sprøyter med 
sprøytemidler. Vi må begynne 
å ta bedre vare på insektene. Vi 
må verne om naturen og leveom-
rådene deres. Da kan insektene 
fortsette å gjøre den jobben, som 
er så nødvendig for dyr og men-
nesker, i fremtiden også!
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HVA ER ET INSEKT?
Insektene er den største dyregruppen på jorda. 
Men hva er det som kjennetegner et insekt?
KILDE: Artsdatabanken.no  /  FOTO: Wikimedia Commons

Insektene tilhører leddyrene. 
Det vil si at kroppen er delt opp 
i ledd. Insekter har en tredelt 
kropp, som består av hode, bryst 
og bakkropp.

Alle insekter har seks bein.  
Det betyr at for å kjenne igjen et 
insekt, kan du telle beina. Visste 
du at edderkopper ikke er insek-
ter? Edderkoppen har åtte bein!

De fleste insekter har to par 
vinger. Fasongen på vingene 
varierer veldig fra insekt til in-
sekt. Hos noen insekter har  ett 
av vingeparene utviklet seg slik at 
de ikke ser ut som vanlige vinger 
lenger. Hos biller er for eksempel 

de fremste vingene omdannet til 
harde dekkvinger, mens blant an-
net sommerfugler og veps har to 
par vanlige vinger til å fly med.

Insekter har skjelettet sitt uten-
på kroppen, og ikke på innsiden 
som vi mennesker har. Huden 
deres er dekket av et vanntett og 
beskyttende lag som heter kuti-
kula. Dette laget er hardt noen 
steder, andre steder er det mer 
bøyelig, som i leddene.

Insekter har antenner som de 
bruker til å lukte med. Antennene 
varierer også i fasong. Hos noen 
insekter er antennene bittesmå 
og knapt synlige.

De fleste insekter har 
fasettøyne. Et fasettøye er mange 
små enkeltøyne satt sammen til 
ett stort. Noen insekter har også 
punktøyne som bare er et en-
keltøye.

Insektene er den største dyre-
gruppen på jorda. Vi vet om over  
en million arter, men vi regner 
med at det finnes mange flere 
som ikke er oppdaget enda.

Over en tredjedel av insekt-
artene er biller.

Det lever insekter på alle kon-
tinenter, også i Antarktis. De har 
tilpasset seg nesten alle slags 
miljøer på landjorden, både ørk-
ener, isbreer, grotter, varme kilder 
og høyfjell.



4. Liker du å synge?
a) Jeg synger gjerne solo! Jeg er 
faktisk ganske flink til å synge.
b) Haha, nei, jeg liker ikke å synge.
c) Det har jeg ikke tenkt så mye  
på, men jeg kunne kanskje tenke 
meg å synge i kor sammen med 
mange andre.

2. Hva gjør du mest av på 
skolen?
a) Jeg sitter som regel og lytter til 
musikk på telefonen min!
b) Jeg liker å farte rundt og snakke 
med så mange som mulig før 
skoledagen er over. 
c) Jeg jobber flittig med skolear-
beidet, og det gjør alle vennene 
mine også. Ofte samarbeider vi 
om skoleoppgavene.

5. Hvilke farger liker du?
a) Grønn.
b) Elsker mange sterke farger, 
som rød, gul, blå!
c) Brun.

6. Hvor vil du helst være?
a) Jeg liker å ligge på gresset og 
sole meg!
b) Jeg vil helst være ute på en 
blomstereng, der jeg løper fra 
blomst til blomst og snuser inn 
lukten fra dem.
c) Under et tre i skogen, der jeg 
kan sitte i fred med mine egne 
tanker.

1. Er du glad i blomster?
a) Nja, er mer glad i grønt gress!
b) Jeg elsker blomster!
c) Jeg synes barnåler er finest, jeg.

3. Hva er kulest?
a) Å kunne hoppe kjempelangt.
b) Å kunne fly!
c) Å kunne bo ute i skogen hele 
året.

FLEST A: Gresshoppa 
kunne vært din bestevenn!
Dere er begge glade i  å synge, 
og i gresshoppa har du en ut-
merket sangkamerat. Dere liker 
begge å ligge i gresset og sole 
dere og dere elsker somme-
ren som årstid. Gresshoppa er 
flink til å hoppe langt, så hvis 
du drømmer om å bli stjerne i 
lengdehopp, så er gresshoppa 
den beste læremester.

FLEST B: Sommerfuglen 
kunne vært din bestevenn!
Både du og sommerfuglen har 
sansen for klær i mange farger, og 
du trives med å løpe rundt fra sted 
til sted og snakke med mange for-
skjellige mennesker. Du liker deg 
også ute på blomsterenger hvor 
du kan plukke blomster og se på 
alt som vokser og gror der. Da er 
den flagrende sommerfuglen fin å 
ha som følgesvenn!

FLEST C: Mauren kunne 
vært din bestevenn!
Du er en veldig sosial person og 
liker å ha mange mennesker rundt 
deg. Da passer du perfekt sam-
men med mauren, for mauren har 
ofte selskap av hundrevis av andre 
maur! Du liker lagidrett der det er 
samarbeid som er det viktige, og 
mauren er en kløpper i samar-
beid. På skolen er du flittig og ar-
beidsom, akkurat som mauren!

TEST! Hvilket insekt kunne 
vært din bestevenn?

FOTO: Fritz Geller-Grimm, Wikipedia

FOTO: Benjamin Gimmel, Wikipedia
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KILDE: forskning.no

KILDE: forskning.no

...pinnedyret er verdens lengste insekt?

Det er funnet pinnedyr som er over en halv 
meter

 lan
ge!

10

– Hvilket dyr 

på Nordpolen har to 

pukler?
Hvilken kopp kan 

man ikke drikke av?

...den minste typen insekter vi kjenner til er av familien dvergsnylte
vepse

r?  

De er så små at de nesten er umulige å få øye på. 

...det blir innmari mye mer mygg i Arktis dersom klimaendringene fortsetter?

Da vil myggen klekkes tidligere, vokse fortere og overleve lenger som voksen mygg.

...goliatbillen er en av 
de 

stø
rste

 bil
lene

 som
 finne

s? 

Den kan bli over 10 cm
 lan

g o
g b

or i
 Afr

ika. 
Den er flink

til å fly og kan ha et v
ing

esp
enn

 på
 ove

r 20 cm!

Svar: Håndkleet.

Svar: Sneglen.

Svar: Edderkoppen.

Lille Per gikk inn

 i en lekebutikk. Der sto en stor blå 

lekebil, og han tok den ned og 

gikk til k
assa. Da sa damen i 

kassen: “Det blir 150 kroner”, og 

Per ga henne lekepenger.

Damen sa: “Har du ikke ekte penger, 

lille venn?”

Per: “N
ei, men er ikke dette en 

lekebutikk da?”

Hva blir våtere og 
våtere jo mer det tørker?

Hvem er det som 

går ut hver dag, men 

som likevel er hjemme 
bestandig?

KILDE: NrK.no

Svar: En kamel som 

har gått seg bort.
VISSTE DU AT...



...den minste typen insekter vi kjenner til er av familien dvergsnylte
vepse

r?  

De er så små at de nesten er umulige å få øye på. 

...det blir innmari mye mer mygg i Arktis dersom klimaendringene fortsetter?

Da vil myggen klekkes tidligere, vokse fortere og overleve lenger som voksen mygg.

...goliatbillen er en av 
de 

stø
rste

 bil
lene

 som
 finne

s? 

Den kan bli over 10 cm
 lan

g o
g b

or i
 Afr

ika. 
Den er flink

til å fly og kan ha et v
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Den hemmelige insekthagen
Det blir stadig færre blomsterenger i Norge, og med det forsvinner også 

mangfoldet av bier, humler og sommerfugler. I dette oppdraget skal du 

lage din egen hemmelige blomstereng, hvor insekter kan summe rundt 

og kose seg fritt blant ville planter og blomster!

TEKST: Rasmus NorstedMange insekter liker seg på steder hvor planter 

og ugress får vokse fritt. Jo mer kaos, jo bedre! 

Uansett om du bor i by eller på landet, i blokk eller hus 

med hage, kan du lage en hemmelig liten blomster- 

eng for de insektene som trenger det mest.

Hvis du ikke har egen hage, kan du finne deg et 

sted i naturen du ønsker å gjøre det hemmelige opp-

draget – kanskje til og med i en park midt i byen! Du 

kan enten gjøre oppdraget i hemmelighet eller spørre 

foreldrene dine. Skaff forskjellige plantefrø som insek-

tene liker og putt dem i jorda. Ikke bry deg om det 

kommer ugress blant plantene, la alt vokse fritt! Da 

får insektene mulighet til å gjemme seg for større dyr 

som jakter på dem. Når plantene har vokst frem, kan 

du følge med på livet i engen din og skrive ned hvilke 

insekter som kommer. Og pass på at ingen prøver å 

fjerne «ugresset»!
Løs oppdraget på de Hemmelige sidene på  

miljoagentene.no, så får du et nytt merke på Min side.
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OPPDRAG FUGLEKASSE
Kort ned ventetiden til 
våren kommer, med å 
bygge et hjem til fuglene!
TEKST: Astrid Johanne Svensson

Nå er det snart vår og mange 
fugler trenger et sted å legge 
egg. Tenk om de kunne flytte inn 
i en ny fin kasse som du har la-
get! Som takk for hjelpen får du 
muligheten til å følge fuglenes 
familieliv. Det er veldig spen-
nende og lærerikt!

Miljøagentene har sammen 
med Naturvernforbundet og 
Norsk Ornitologisk forening (or-
ganisasjonen for de som er inter-
esserte i fugl) laget et kult prosjekt 
som heter Oppdrag Fuglekasse. 
Vi vil at lokallag over hele landet 
skal lage verksteder der alle kan 
komme og få hjelp til å snekre sin 

egen fuglekasse. Vi hjelper dere 
gjerne med å få det til. Vil ditt lokal- 
lag lage et fuglekassesnekrings-
verksted? Send mail til: 
astrid@miljoagentene.no 

Du kan lese mer om pros-
jektet, se videoer og lære 
mer om fugler på nettsiden 
oppdragfuglekasse.no.



13

Spesialagentene Signe og Agnes fikk være 
med å lage instruksjonsvideo for Oppdrag 
fuglekasse. Se den på nettsiden!



Det har de vært til alle tider. I 
veldig, veldig gamle dager, før 
vi mennesker lærte oss å bruke 
redskaper, dyrke jorda og drive 
med husdyr, var høsting av insek-
ter en fin måte å skaffe seg mat 
på.  I følge FN spiser over 2 mil-
liarder mennesker insekter hver 
dag! De har nok å knaske på, for 
det finnes nesten 2000 ulike in-
sektarter som spises i verden i 
dag. I hovedsak finner vi de fleste 
insektspisere i Afrika, Asia og i 
Sør- og Mellom-Amerika. 

Men er det sunt, da?
Ja, det er faktisk noe av det sun-

neste og mest næringsrike man 
kan spise! Insekter inneholder 
mye animalsk protein – faktisk 
mer protein enn oksekjøtt. Pro-
teiner trenger vi for å bygge opp 
muskler og skjelett. Menneske-
kroppen trenger også kalorier 
for å fungere, men helst ikke for 
mange. 100 gram gresshop-
per har 121 kalorier, mens 100 
gram oksekjøtt inneholder 288 
kalorier. Gresshopper er noe av 
det som spises mest av. De ser-
veres gjerne ristet eller stekt – for 
eksempel på marked i land som 
Thailand og Kina. Der kan du 
også finne skorpioner, biller, som-

merfugllarver og store termitter. 
Insekter kan spises som snacks, 
eller brukes i supper og gryte- 
retter. I tillegg kan insekter males 
og brukes i mel. Du kan enkelt 
bestille mel laget av gresshop-
per på nett. Da kan du bake piz-
za, knekkebrød, og rundstykker  
– eller hva med falafel? 

Ok – nå er jeg sulten! 
I Norge kan du faktisk også bes-
tille «ekte» insekter – på Gjøvik 
produserer de nemlig sirisser 
som du kan få i posten – fer-
dig tørket eller stekt – og bare 
å putte i munnen! Eller hva med 
en smoothie laget av melorm? 
Oppdrett av insekter til mat er 
fortsatt nytt i Norge, men veldig 
vanlig i mange andre land. 

HJELP! INSEKTER TIL MIDDAG?
Visste du at insekter er en viktig kilde til næring for 
mange mennesker i verden i dag?
TEKST: Carl Fredrik Pedersen

Frister det med denne tallerkenen 
med larver til middag?

FOTO:  sama sama - massa, Flickr
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Er det bra for miljøet å spise 
insekter? 
FN sin matvareorganisasjon me-
ner at det er mer miljøvennlig 
å produsere insekter som mat 
enn vanlig landbruk og dyrehold. 
Du har kanskje hørt at oppdrett 
av kyr ikke er veldig miljøvenn-
lig fordi kuer raper og promper 
gass! Gassen heter metan og er 
ikke bra for miljøet hvis det slip-
pes ut for mye. 
I tillegg skal kua ha masse for, 

det trengs stor boltreplass og 
mye strøm og vann. Oppdrett 
av insekter kan du faktisk gjøre 
i garasjen. De slipper ikke ut kli-
magasser, og de spiser jo veldig 
mye mindre enn en ku! Faktisk 
kan vi slå to fluer i ett smekk 
fordi ved oppdrett av for eksem-
pel sirisser, bruker vi avfall som 
vi vanligvis putter i den grønne 
posen eller i komposten.

Vi vet at antall mennesker på 
jorda kommer til å øke fremover, 
og vi har begrenset med plass 
og ressurser til å produsere kjøtt 

og korn. Da er det kanskje ikke 
så rart at FN mener at mer opp-
drett og spising av insekter er bra 
for miljøet, og en måte å skaffe 
næring til alle som bor her. 

Norske barn spiste maur 
Visste du at restauranten 
Maaemo har servert maur til 
norske barn? Maurene var pluk-
ket ute på Ekeberg i Oslo. Noen 
syntes det var kjempegodt, mens 
andre syntes det var surere enn 
en sitron. Har du lyst til å prøve 
selv? Gå ut og finn noen maur el-
ler gresshopper da vel! Men du 
må plukke i skogen og ikke i åk-
eren – og husk å ta med en vok-
sen og en insektbok! 

PS: Visste du at du sannsynlig-
vis spiser en halv kilo insekter 
i året uten at du vet om det? 
Dette kommer fra fargestof-
fer i mat, og biter av insekter i 
salaten, i kakao og sjokolade og 
i mel. Nam nam!

Den indonesiske retten Botok Tawon kan inneholde blant 
annet bielarver.
FOTO:  Meutia Chaerani - Indradi Soemardjan, 
Wikimedia Commmons

Stekte insekter på et marked i Thailand.
FOTO:  Takoradee, Wikimedia Commons
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På taket av Fornebu S – verdens 
mest miljøvennlige kjøpesenter, 
produseres det honning. Det er 
satt ut bikuber, og biene får mat 
fra 84 ulike lokale planter som vok-
ser på taket. Fornebu S er også 
«klubbhuset» til Miljøagentene 
på Fornebu og de har hatt om-
visning for å lære om energibruk, 
avfallssortering og miljøvennlige 
bygninger. Smarte løsninger som 
gjør det lettere å resirkulere, er 
noe de er opptatt av, og de har 
lyst til å få til et besøk hos noen 
som er gode på gjenvinning. 

Miljøagentene på Fornebu 
startet opp i desember 2016 – 
og er et aktivt lokallag med 55 

MILJØAGENTHONNING
Har du hørt om Miljøagenthonning? Med smaken av 
Fornebu!
TEKST: Carl Fredrik Pedersen  /  FOTO:  Rasmus Norsted og lokallaget Fornebu

medlemmer. Deres første aktivitet 
var redesignverksted og mange 
av medlemmene er opptatt av 
gjenbruk. Derfor var det kult å 
gå på catwalken som modeller 
for «vintage» klær (fra Fretex) på 
Tekstilaksjonen 2017. Der fikk de 
også lære mer om hvordan man 
fikser klærne sine, hvordan man 
lager sokkedyr og hvor det blir av 
tekstilene vi putter inn i en Fre-
texboks. To ganger har de også 
arrangert klesbyttemarked på 
kjøpesenteret.

På Barnas Miljødag på Forne-
bu S vervet de nye medlemmer 
og solgte Miljøagenthonning. På 
den årlige Fornebudagen stekte 

de pinnebrød og malte banner 
sammen med folkene fra Lilløy-
plassen Naturhus. Lilløyplassen 
Naturhus er også en fin samar-
beidspartner med aktiviteter som 
fuglekassesnekring, barnas våt-
marksdag, og utendørs matlaging. 

Miljøagentene på Fornebu be-
gynner også å bli vant til å være 
skuespillere. Husker du Beintøft- 
filmene fra i fjor? Flere fra lokal-
laget var med i disse filmene og 
bidro til at Beintøft hadde høyest 
antall påmeldte noensinne. I lokal- 
laget på Fornebu finner vi også 
to spesialagenter. En av disse 
er blant årets ambassadører for 
Batterijakten, sammen med You-
tube-stjernene Dennis og Prebz, 
og heter Lucia. 

Lokallaget var også godt rep-
resentert på landsmøtet i oktober 
2017, der Anna, Lucia, Agnes, 
Tilde, Asta og Katarina deltok. De 
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VIL DU AT VI SKAL 
PRESENTERE DITT LOKALLAG?
Send en mail til: 
post@miljoagentene.no

LOKALLAGS

NYTT

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

Miljøagentene i Vågan
Lørdag 3.mars deltok Miljø-
agentene i Vågan på åpning av 
utstyrsbanken BUA i Kabelvåg. 
Vi arrangerte miljøsti om klima 
med flotte premier og deltok 
på de andre ski- og snøaktiv-
itetene. Ordføreren i Vågan 
stod for åpningen og Kabelvåg 
Musikkforening og Svolvær 

Nytt lokallag på Greverud
I midten av februar ble det 
startet enda et nytt lokallag 
– nemlig Miljøagentene på 
Greverud. 8 barn var med på 
oppstartsmøtet der de også fikk 
prøvd å snekre humlehoteller.

Musikkforening stod for musikk-
innslag. En flott dag med kulde-
grader og sol i fengselsparken 
like ved det gamle fengselet hvor 
utstyrsbanken holder til.  BUA er 
et flott tiltak og her kan man blant 
annet låne ski, skistaver, skisko, 
skøyter, hjelmer og mye mer.

har lært, lekt og drevet organ-
isasjon, og fått møte agenter fra 
hele landet. Utrolig inspirerende!

Fornebu skal bli et av de mest 
miljøvennlige boområdene i Norge 
og det skal flytte mange men-
nesker til Fornebu de neste årene. 
Bærum kommune sier at «På 
Fornebu skal vi ha mot til å vise at 
vi bryr oss. Den unike naturen og 
dyrelivet skal være til glede både 
i dag og i morgen».  Derfor er det 
naturlig å ha mange engasjerte 
miljøagenter her ute. De tar gjerne 
i mot flere, både barn og voksne 
som ønsker å bidra!

17



OLJEBORING PÅ NORSK SOKKEL

POLITIKK

ENERGI
FORNYBART

NYE TANKER OM ENERGI

KØPRISING

NYTTIG INFORMASJON STORT OLJEFUNNVINDKRAFT

SATS PÅ FORNYBART

KORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET 

NEI TIL EU VIL HA KØPRISING I STORE BYER BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGEUVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG

NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG

NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE BYER

NORSKE BYERSØPPELPLASS REKORDMANGE I SKILØYPA 

NEI TIL EU VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

REKORDMANGE I SKILØYPA MGP

FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOBB 
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNGDOM TIL 200

VÅREN ER I ANMARSJ

NYTT STORT OLJEFUNN

NYTT STORT OLJEFUNN NYTT STORT OLJEFUNN
NYTT STORT OLJEFUNN

NYTT STORT OLJEFUNN

ORDFØRER VIL HA MER VINDKRAFT
VARMERE VINTRE I VENTE

VARMERE VINTRE I VENTE

VANNET STIGER VANNET STIGER

GÅR AV SOM ORDFØRER

NY MENINGSMÅLING

VARMERE SOMMER

NYTT STORT OLJEFUNN

VIL HINDRE VEIUTBYGGING

VIL HINDRE VEIUTBYGGING
VIL HINDRE VEIUTBYGGING

INGEN OLJE I NORD

FLERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

KORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET 

NEI TIL EU VIL HA KØPRISING I STORE BYER BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGEUVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE BYER

NORSKE BYERSØPPELPLASS REKORDMANGE I SKILØYPA 
GÅR AV SOM ORDFØRER

FLERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

DEN NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA

FRAMTIDA

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIERKREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER AV KOLA ATOMKRAFTVERK

AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOMKRAFTVERK

AV KOLA ATOMKRAFTVERK

NYTT STORT OLJEFUNN

NYTT STORT OLJEFUNN

GO

NYTT STORT OLJEFUNN

FJORDEN

LOFOTEN

HUMLER
I dag er det 250 humlearter i verden og 35 av dem bor i Norge. Ti prosent av disse 
artene er svært truet. I dag er det flere som prøver å hjelpe humlene, men det er 
ikke nok. Voksne og barn prøver å hjelpe humlene med å sette opp humlekasser 
for at humlene skal få flere steder å bo. Det synes vi flere burde gjøre. For mange 
skjønner ikke hvor viktig humlene er for planeten vår og oss. 
TEKST: Miljøagentene Penelope og Ella
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Maten vår er avhengig av humlene
30 prosent av maten vår er pollinert av humler  
eller bier og hvis ikke de hadde levd, hadde 
mange frukter og bær aldri eksistert. Pollinering 
betyr at humler og bier gir fra seg pollen som de 
har sanket fra andre planter og gir det videre til 
nye. Det er humlene og biene som gir plantene 
pollen og er utrolig viktig for at plantene skal leve. 
Se på det som viktig ressurs for plantene. Mat 
som epler, tomater, kiwi, blåbær og soyabønner 
hadde ikke eksistert uten pollen fra biene. 

Humler er en bietype
Humler og bier har mye til felles. Biene produserer 
også honning og bivoks. Disse produktene blir 
alle brukt av menneskene på forskjellige måter, 
som for eksempel til hudpleie. Det finnes mer enn 
20 000 ville biesorter i verden, som murerbier og 
andre store jordbier. Mange bier bor sammen i 
små kolonier, for eksempel broddløse bier.

Åkerhumle med pollen på bakfoten.
FOTO: Palica, Wikimedia Commons
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BLI MILJØJOURNALIST! 
Send en e-post til ingvild@miljoagentene.no. Da får du et 
nytt oppdrag før hver utgave av Miljøagentrapporten.
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Hjelp humlene våre!
I verden blir det dyrere og vanskeligere å  
dyrke mat. En rekke av våre vakreste blomster 
vil bli utryddet. For å stoppe dette kan vi:

• Plante blomster som tilbyr lett tilgjengelig 
mat til humlene. Dette gjør ikke bare hagen 
din viktig, men vakker også!

• La være å sprøyte hagen med gift. Hver 
gang man sprøyter hagen sin med gift, dør 
mye mer enn bare ugress og uvelkomne dyr. 
Hvis hagen din er full av insektmiddel eller 
plantevernmiddel, vil humler og andre viktige 
insekter bli skadet.

• Fortelle andre i familien din om humla. Skal vi 
klare og stanse utrydningen av humler og bier, 
må vi hjelpe til. Og for å kunne hjelpe til må vi 
forstå at humla er i fare og trenger vår hjelp. 
Du kan være med og spre budskapet og lære 
andre om hvor viktig humla er. 

• Lage humlehus! En enkel og gøyal løsning 
som også redder planeten vår!

• Slutte å mislike humla! Humla er en fantas-
tisk skapning som vi rett og slett er nødt til å 
lære seg å bli glad i! Humla vier hele livet sitt 
til at vi skal få mat og blomster! 

Visste du? 
Trekkbier bruker kroppen sin til å informere andre 
bier. Altså dans! Trekkbiene danser et kart for de 
andre biene for å informere de andre om hvor de 
beste blomstene er å finne. Da får de andre biene 
også vite akkurat hvor langt de må fly til bloms-
tene, ut ifra viftebevegelser og hvor lenge dansen 
varer! 

Jordhumle på blomst. Humla 
har masse pollen i pelsen sin.
FOTO: Dake~commonswiki, Wikimedia Commons



INSEKTSBINGO

AKTIVITET

Hva: Dra ut i naturen, finn insekter og finn ut 
hvilken art de tilhører!

Hvorfor: Naturen er full av spennende planter, 
dyr og insekter. Gjennom å oppdage artene i 
naturen blir du bedre kjent med hvilke andre 
vesener som bor i samme område som deg. 
Når vi er i naturen blir vi også glade i den, og 
da tar vi bedre vare på den.

Slik gjør du:
1. Det er ekstra morsomt å dra på tur hvis du 
har funnet ut litt mer om insektene du skal  
undersøke. Lån ei insektbok på biblioteket eller 
søk opp informasjon på internett (f.eks. på 
artsdatabanken.no). Det er også mulig å invitere 
med seg en insektsekspert på tur.
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2. Inviter med deg Miljøagent-lokallaget, gode 
venner eller familien på turen.

3. Finn fram penn og papir, og tegn opp et 
rutenett på for eksempel 3x3 eller 4x4 ruter. 
Alle som er med får ett ark hver. Bli enige om 
ett insekt per rute, og fyll inn navnet på insektet, 
eller prøv å tegne det. Tegn (eller skriv) gjerne 
forskjellige arter insekt i hver rute. Dere har nå 
laget en insektsbingo!

4. Bli enige om hvilket område dere skal lete 
etter insekter i og hvor lenge dere skal lete. Når 
tiden har gått ut kan dere samles for å se hvem 
som har sett flest insekter. Nå kan dere krysse 
ut de rutene på bingoarket som inneholder de 
insektene dere har funnet. Den første som har 
fått alle rutene krysset ut, har fått bingo!
Husk: Skogen er insektenes hjem, og vi men-
nesker er bare på besøk. Vær derfor forsiktig 
med insektene dere finner.

5. Bruk forstørrelsesglass eller insektsbokser til 
å studere insektene nærmere. Kan dere finne 
dem igjen i insektsboka? Var alle insektene av 
samme art som dere først trodde at de var?

PS! Det er mye annet spennende i tillegg til 
insekter å utforske i naturen. Du kan bytte ut 
temaet i bingoen med for eksempel: Fugler, 
sopp, mose, sporjakt eller et annet tema.

Forstørrelsesglass eller insektsbokser 
med forstørrelsesglass i lokket

Insektsbok

Penn og papir

DU TRENGER:

Humle

Gress-
hoppe

Stankel-
bein

Snute-
bille

Maur

Marihøne
Øyen-
stikker

Mygg

Flue

Tordivel

Sommer-
fugl

Neshorn-
bille



FARGELEGG!
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Insektene i regnskogen er mestere i å gjemme seg 
bort, slik at du ikke får øye på dem!
 TEKST: Hanne Brown, Regnskogfondet  /  FOTO: Thomas Marent

Det er ikke lett å være et lite 
kryp i regnskogen. Truslene 
lurer under hvert blad, oppe 
i hvert tre og bak hver busk. 
Her er det jungelens lov som 
gjelder: å spise eller å bli spist.
Men med noen millioner av år 
til hjelp, har de minste artene 
i regnskogen funnet ganske 
mange smarte måter å lure 
fienden på.  Noen etterlikner 
større og farligere dyr.  Andre 
kommer unna med å late som 
om man er giftig eller død. En 
sommerfuglart slår vingene 
sammen og likner et vissent 
blad på en prikk.  Disse triksene 
kalles herming, og dykker man 
ned i denne godteposen av en 
verden, er det vanskelig å ikke 
bli skikkelig imponert.

Massevis av dyr og insekter
Ingen vet hvor mange krypdyr 
og insekter som finnes i regn-
skogen, men de er uten tvil i 

TRYLLERIER I 
REGNSKOGEN

flertall! Mange arter av insek-
ter er heller ikke oppdaget av 
vitenskapsfolk. Det er med an-
dre ord lurt å se hvor du set-
ter beina om du skulle være så 
heldig å spasere barbeint gjen-

nom denne heftige skogen. 
Griper du etter lianer og greiner 
er det smart å sjekke for biller, 
bitemaur og edderkopper først. 
Unger som vokser opp i regn-
skogen lærer fort å passe seg 
for giftige småkryp og insekter. 
Å bade i Amazonaselva når 
sola går ned, er for eksempel 
ikke å anbefale. Om du ikke for-
søker å sette Guinness-rekord i 
antall myggstikk da. 

Regnskogen er full av juks
Mens regnskogens rovdyr 
stadig utvikler mer list og 
dødbringende metoder til å 
få tak i byttet, utvikler byt-
tedyrene mer og mer impo-
nerende metoder for å lure 
seg unna rovdyrene. 
Giftige dyr har ofte sterke 

farger, for å vise at de ikke er 
spiselige. Du har kanskje sett 
bilder av den signalgule og 
svarte stripete harlekinfrosken? 

Harlekinfrosken er giftig.
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Rovdyrene må ha litt flaks for å 
oppdage disse kamuflasjemes-
terne. Et dødt løv kan flakse 
opp fra bakken, et stykke bark 
kan plutselig løpe ned en tre- 
stamme eller en pinne kan våkne 
til liv og forsvinne bak en busk.  
Skal kamuflasjen virke, må 
dyrene som bruker denne for-
men for forsvar, ha litt is i ma-
gen. De må nemlig tørre å ligge 
urørlig når fienden nærmer seg 
for ikke å bli avslørt. 

Sterke farger betyr at her er det 
bare å passe seg. Men enkelte 
småkryp later som om de er gift-
ige og har nøyaktig de samme 
varselfargene. Det er smart, for 
hvem tør vel ta sjansen på at 
måltidet ender i katastrofe? 

Tryllemestere
Dyr uten forsvar må unngå 
rovdyr på andre måter. Mange 
bruker kamuflasje og har krop-
per forkledd i kryptiske farger. 
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Et vandrende blad som er i slekt med vandrende pinner. 
Denne bor i Papua Ny-Guinea.

Hoppende pinner er egentlig 
en type gresshoppe.

Vissent blad eller sommerfugl?
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VIL DU AT MILJØAGENTENE SKAL KOMME PÅ

SKOLEBESØK?
Denne lille krabaten later som om den er en farlig slange. 
Foto: Arild Hagen

Den malaysiske orkidékneleren er forkledd som en rosa blomst.

Til høyre: Uglespinnere har fått 
navnet sitt fordi de store øyefle-
kkene likner på store ugleøyne.

Falskt hode
Kamuflasje er ikke eneste for-
men for optisk trylleri. Rovdyr 
angriper ofte hodet til insekter 
og krypdyr først for å drepe det 
raskt. Hva er da smartere enn 
et falskt hode – på halen? Hale- 
tuppen kan man jo ofre dersom 
det står om livet.  

Falske øyne
Mange sommerfugler forvir-
rer angriperen med å ha store, 
falske øyne på vingene. Fugler 
jakter med synet og sikter ofte 
på vingene når de forsøker å 
ta byttets hode. Øyeflekkene 
unngår at angrepet treffer livs-
viktige organer, og gir sommer-
fuglen en ny sjanse.
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TEGNEKONKURRANSE:

TEGN ET INSEKT!

VIL DU AT MILJØAGENTENE SKAL KOMME PÅ

SKOLEBESØK?
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FOTO: Luis Louro, Fotolia

  
Vi i Miljøagentene kan tilby skolebesøk over hele landet. 

Vi kan snakke om tema som plast og havforsøpling, klima og 
CO2-utslipp, truede dyrearter og vern av natur og miljø.

Send en e-post til post@miljoagentene.no eller 
ring 969 01 820 for å avtale tidspunkt.

  
Hva er det kuleste insektet du vet? Synes du sommer-
fugler er noe av det vakreste som finnes? Eller synes 
du kanskje at øyenstikkere er skikkelig morsomme? 
Kanskje er du glad i honning og derfor synes at humler 
og bier er de beste i verden? 
Tegn en tegning av det insektet du liker best og send
inn til oss! 
Send inn tegningen innen 1. juni 2018, og bli med i 
trekningen av en miljøagent-T-skjorte!
Send på mail til ingvild@miljoagentene.no, eller med post til
Miljøagentene, Mariboesgate 8, 0183 Oslo
Merk mailen / posten med «Tegnekonkurranse».



PÅ FILMINNSPILLING MED 
PREBZ OG DENNIS

Det kan være ganske skummelt 
å jobbe med kjendiser, men skal vi 
tro Lucia og Ulrik, er det ikke noe 
problem å spille inn film med Prebz 
og Dennis. Begge er enige om at 
det faktisk bare var veldig gøy! 
– De er kule, morsomme og 

hyggelige. De var også flinke til å 
finne på morsomme aktiviteter vi 
kan filme, kan Lucia bekrefte.

Sammen med Prebz og Dennis 
er Lucia og Ulrik ambassadører 
for Batterijakten 2018, og skal 
sørge for at fjerdeklassinger over 
hele landet samler brukte bat-
terier og engasjerer seg mer i 
miljøet. De har tidligere hatt foto- 
shoot med stjernene og har 
nå spilt inn flere filmer på Clas 
Ohlson.

Gøy på filminnspilling!

Ulrik skal finne batterier med bind for øynene! Går barbeint over lego for 
å samle batterier.

Batterijakten 2018 er i full gang, og gjennom kampan-
jen har Miljøagentene hatt stor glede av å samarbeide 
med Norges mest kjente YouTube-stjerner! Vi har 
snakket med Lucia og Ulrik, som har spilt inn film med 
Prebz og Dennis.
TEKST  /  FOTO: Rasmus Norsted 
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 – Det var en veldig morsom 
dag, sier Lucia entusiastisk! Det 
morsomste var å spille inn Bat-
teri-tvekampen!
I Batteri-tvekampen konkur-

rerer Prebz og Ulrik mot Dennis 
og Lucia i tre forskjellige øvelser. 
Den ene er å gå på legoklosser 
barbeint. Den andre er å få bind 
for øynene og lete etter batterier 
gjemt inne i forskjellige ekle ting. 
Den siste konkurransen er bat-
teri-quiz.
– Jeg synes det var ekstra 

gøy da jeg skulle finne batterier 
i syltetøy, makrell i tomat og en 
fiskekakepakke, sier Ulrik med 
skrekkblandet fryd.

Lucia og Ulrik deler gjerne om 
sin opplevelse med Dennis og 
Prebz, men ingen av miljøagen-
tene har lyst til å røpe hvem som 
vinner Batteri-tvekampen. For å 
få vite det må du se filmen!

Du kan se Batteri-tvekampen 
og andre Batterijakten-filmer på 
Miljøagentenes YouTube-kanal og 
på kanalen til Prebz og Dennis.

TIPS TIL 
BATTERIJEGERE:

Både Lucia og Ulrik går i 
fjerdeklasse, og skal sammen 
med over 12.000 andre elever 
konkurrere om å samle brukte 
batterier. Her er deres beste 
tips til andre batterijegere:

• Bruk lokalavisen!
• Spør bekjente, naboer, venner 
og familie om å få batterier!
• Si i fra til naboer og familie 
en stund på forhånd sånn at de  
rekker å spare!
• Heng opp plakater i butikker!
• Engasjer resten av skolen i 
prosjektet deres!

Lucia skal finne batterier 
med bind for øynene.

Det er lov å tulle litt!
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RØDLISTA: 
ELVESANDJEGER

Elvesandjegeren er en billeart 
som ofte holder til i nærheten 
av sandbanker langs elver.

Elvesandjegeren har lange bein, 
store øyne og store kjever.
Den liker å spise ulike insekter og 
andre småkryp som den jakter på i 
sandområdene.

Den er brun, med et spesielt 
fargemønster på ryggen av 
kremgule flekker, noe som gjør 
den enkel å skille fra andre biller.
Undersiden og beina har et met-
allisk skinn i rødt, grønt eller blått. 
Elvesandjegeren er 12–15 milli-
meter lang.

De siste årene har vi hatt færre 
og færre elvesandjegere i Norge. 
Det at menneskene ødelegger le-
veområdene til elvesandjegeren, 
for eksempel ved å bygge veier 
langs elvebreddene, er de viktig-
ste årsakene til at vi har fått færre 
elvesandjegere. Dette gjør at den 
har status som sterkt truet på den 
norske rødlista i dag. 

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

KILDE: Artsdatabanken, 
FOTO: Kentish Plumber, Flickr

MILJØTIPS:
Gjenvinn glass 
og metall

Strandrydding
Lørdag den 5. mai er 
Strandryddedagen. 
Ta med deg hansker 
og søppelposer, pluss 
noen venner, og dra 
til en strand og plukk 
søppel! Det er selvsagt 
lov til å rydde strender 
andre dager i året 
også!

HOT OR NOT

Engangsgriller
Hva med å unngå å 
bruke engangsgriller i 
år? Det finnes mange 
små, praktiske griller 
som du heller kan 
gjenbruke fremfor en-
gangsgriller som blir 
kastet etter bruk.

Alt søppelet som 
kommer fram når 
snøen smelter

Oljeboring

Å drepe insekter

Å være med på 
Batterijakten

Å bygge insekts-
hotell

Det er vår, og det 
spirer og gror

Jorda har ikke uendelig med 
ressurser. Derfor er det viktig 
å bruke materialer på nytt.

Alt av glass og metall kan vi 

sortere. Se etter sorterings-
plass nær der du bor. De er ofte 
ved butikken eller i et kryss ved 
boligfeltet.

Husk at keramikk og porselen 
ikke kastes med glass og metall. 
Dette skaper store problemer i 
gjenvinningsprosessen og der-
for må gamle ødelagte kaffe-
krus kastes i søpla.

28

OPPSLAGSTAVLA



FOTO: Carlos Scheidegger, Flickr

KULE FAKTA OM 
BIER OG HUMLER!

Bier kan se ultrafiolett lys! 
Honningbien kan se ultrafiolett lys, noe vi mennesker 
ikke kan. Det betyr at mange blomster som for oss 
ser helt ensfargede ut har tydelige mønstre for en bie 

Bier kan telle!
Det er ganske imponerende at bier kan telle når de 
har en hjerne som ikke er større enn et sesamfrø! Et 
eksperiment har vist at man kan trene bier til å telle 
når de vet at de får en belønning.

Bier kan huske!
Honningbiene kan skille mellom menneskeansikter 
de har sett og huske et ansikt i minst to dager! 

Bier kan bli unge igjen!
HoHonningbier som har ansvar for å passe på un-
gene i kuben kan leve lenge. Trekkbiene som er ute 
og samler nektar derimot, dør etter et par uker. Men 
trekkbier som får jobbe i kuben kan faktisk «bli yngre»! 
Honningbiene har nemlig et spesielt stoff i kroppen 
som fungerer som en slags ungdomseliksir!

KILDE: Insektenes planet, Anne Sverdrup-Thygeson
2018 J.M. Stenersens Forlag AS

DÅRLIG MED MAT 
OG DRIKKE UTEN 
BIER OG HUMLER
Jul uten marsipangris? Trøtte forel-
dre uten kaffe? Sommer uten vann-
melon? Frokost uten juice? Dette 
hørtes veldig kjedelig ut! Listen er 
veldig lang over mat som forsvin-
ner dersom vi ikke har bier som 
pollinerer. 

Dessverre er biene truet over hele verden, og 
det er verst for humla. Ingen har et godt svar på 
hvorfor disse viktige insektene forsvinner, men 
det skjer samtidig med et mer effektivt jordbruk, 
bruk av plantevernmidler og klimaendringene. 

Miljøagentene skal i en ny kampanje sammen 
med Sunniva Juice få folk til å forstå hvor viktig 
biene og humlene er for oss. Hele Norge skal 
hjelpe biene og humlene ved å bygge og plassere 
ut mer enn 10 000 humle- og biekasser, slik at vi 
får en sterkere bestand! Følg med på nettsidene 
våre for mer informasjon.
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Dersom du er ute og går langs elvene i Amazonas, kan det 
være at du støter på den store morfosommerfuglen. Den er 
svært lett å få øye på, for vingene har en skinnende klar blå-
farge med en litt metallisk glans, som reflekterer sollyset. 
KILDE: Regnskogfondet /  BAKGRUNNSFOTO: Rene Mensen, Flickr

BLÅLYS I AMAZONAS

Når en morfohann kommer flyvende, synes de 
skinnende, blå vingene på flere hundre meters 
avstand. Hver gang han slår et vingeslag, sender 
han ut et blått lysglimt, som sørger for å holde 
andre hanner på avstand.

Morfohannen reagerer kraftig på blått. Hvis 
man ser en av dem og vifter med et blått tørkle 
eller en blå gjenstand, kommer den raskt set-
tende for å kontrollere inntrengeren. Hver hann 
patruljerer sin bestemte elvestrekning, sitt ter-
ritorium, som den forsvarer mot andre hanner. 
Inntrengere blir jaget vekk i konkurransen om å 
skaffe seg en partner.

For insektetende fugler er de sterke fargene 
en advarsel. Morfosommerfuglene er giftige 
og uspiselige, i likhet med mange andre insek-
ter som har sterke farger. Fuglene lærer raskt 
å kjenne igjen de giftige insektene slik at de 
unngår å spise dem.

Fordi morfosommerfuglene ofte flyr langs el-
ver, blir de lett lagt merke til av folk som ferdes på 
elvene. Urfolkene som lever i dypet av regnsko-
gen har kjent de vakre sommerfuglene i mange, 
mange år. De store blå sommerfuglene er urfolk-
enes følgesvenner og oppfattes ofte som hellige.
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Morfosommerfugl med lukkede 
vinger. FOTO: Svdmolen, Wikimedia Commons

Morfosommerfugl med vingene utstrakt. 
FOTO: Izzy LeCours, Flickr
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Når Morfosommerfugler hviler 
med vingene hevet opp over 
kroppen, er de langt vanskel-
igere å oppdage. Undersiden 
av vingene har brune og grå 
kamuflasjefarger, som går i ett 
med omgivelsene. I tillegg har 
den flekker som ser ut som 
øyne, noe som kan skremme 
bort dyr som planlegger å an-
gripe sommerfuglen.

Morfosommerfuglen trues 
av avskoging. Store deler av 
regnskogen hugges ned hvert 
år, og sommerfuglen mister 
hjemmet sitt. Derfor er det 
viktig at vi tar vare på regn-
skogen, slik at morfosommer-
fuglen og alle de andre artene 
som bor der, fortsatt får ha et 
sted å bo!
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SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på 
bokstavene i de gule rutene, da kommer du frem 
til et insekt!

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

Pinnedyret er 
verdens lengste 
insekt.

Det finnes ikke 
mennesker som 
spiser insekter.

Fornebu lokallag 
har laga miljøag-
enthonning.

Ingen insekter 
er giftige.

Elvesand-
jegeren er 
svært truet.

Goliatbillen er 
verdens minste 
bille.

Morfosommer-
fuglen bor i 
Amazonas.

Biene er truet!
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:1. juni 2018Send inn svaret til:
post@miljoagentene.no

eller fyll ut slippen på neste 
side og send i posten.LYKKE TIL!



Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i 
trekningen av fine premier! Svarfrist: 1. juni 2018.

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

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

Premieoppgave 3 - Hvor bor de?

1. Mauren bor i __________________________________________    

2. Vepsen bor i: _________________________________________   

3. Edderkoppen bor i: ____________________________________    

Fornavn:.......................................................................................................

Etternavn:....................................................................................................

Adresse:......................................................................................................

Postnummer og sted:...............................................................................

Mobil:....................................................Alder:.............................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVEM BOR HVOR? 
Hvor bor dyrene hen? Sett riktig tall til riktig bokstav.

a)

c)

b)

2.

1.

3.

FOTO: Rob Burke, Wikipedia

FOTO: Virginia State Parks, Flickr

FOTO: Barbara Eckstein, Flickr

FOTO: tracywoolery, Flickr

FOTO: Trounce, Wikipedia FOTO: Adriaan Westra, Flickr
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Telemark lokallag arrangerte
en festival i fjor sommer i
forbindelse med en sak 
de brenner veldig for, 
nemlig bier. Det 
ble arrangert 
foredrag om 
hvorfor bier 

BIEFESTIVALEN
Natur og Ungdom har mange lokallag som jobber 
med ulike saker i sine nærmiljø. Telemark lokallag 
brenner for biene!
TEKST: Eirin Torgersen  /  FOTO: Telemark Natur og Ungdom

er så viktige å bevare, bikubevisn-
ing, blomsterplanting og mye mer. 

Daværende lokal-
lagsleder Yrja 

Skjærum, 
stod

 

for foredraget «Bier og Blomster» 
der hun fortalte om hvordan en 
verden uten bier vil være, og hva 
vi kan gjøre for å hindre at alle bi-
ene forsvinner. 

Norge har 200 biearter som 
er truet, konsekvensene vil bli 
katastrofale dersom biene for-
svinner og dør ut.  En tredjedel 
av matvarene vi spiser er basert 
på pollinerende insekter, og 
denne maten vil forsvinne når 
insektene forsvinner. Dersom vi 
mister alle de biepollinerte veks-
tene vil vi etter hvert måtte trå til 
med hånd- og maskinpollinering 
for å kunne få frem frukt og bær. 
Dette er verken bærekraftig eller 
økonomisk! 

Telemark Natur og Ungdom har 
tre gode tips til hva vi kan gjøre 
for å forhindre at dette skal skje:

1. La kløveren stå, og ikke 
hogg ned frukttrær om du 
ikke må!

2. Sett av kanter og litt 
blomstereng i stedet for å 
bare ha dyrket plen!

3. Plant blomster og busker 
som bier liker!

Biefestivalen til Telemark Natur 
og Ungdom er bare ett av de råe 
og kule arrangementene Natur 
og Ungdom sine lokallag finner 
på. Lokallagene er med på å 
fortelle nærmiljøene om ulike 
miljøproblemer, slik at vi felles 
kan gjøre en innsats for å ta 
vare på klimaet og miljøet både i 
Norge og i resten av verden.

NATUR OG UNGDOM
Natur og Ungdom er ungdommens 
miljøvernorganisasjon. I denne spalten
kan du lese om hva de driver med!
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av premieoppgavene i 
Miljøagentrapporten nr 1 2018

GRATULERER TIL ALLE SAMMEN!

LØSNINGER 
& VINNERE

PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Mikroplast

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

PREMIEOPPGAVE 3 - 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

PREMIEOPPGAVE MINIAGENTENE:

Det er 6 badeender i bladet. 

Aurora Jonassen (12 år), fra Revetal

Selma Ytteborg (5 år), fra Oslo

Tuva Ø. Steinsland (6 år), fra Veavågen

Brage Ø. Steinslanf (7 år), fra Veavågen

MILJØAGENTENES
NETTBUTIKK 

Ta en titt på det vi har ved å gå inn 
på miljoagentene.no/nettbutikk

Du kan kjøpe disse miljøvennlige 
handlenettene og mye annet kult 
i Miljøagentenes nettbutikk. 
Kanskje noe å ønske seg til bursdag?

VINNERE:



 

LANDSLEIR VED HAVET!
Alle miljøagenter er velkomne til landsleir på 
Knattholmen leirsted, 15.-17. juni i Vestfold.

På landsleiren kan du:

•	 Bade og lære mer om livet i havet
•	 Bli kjent med miljøagenter fra hele Norge

•	 Få vite mer om miljøproblemer og  
hva miljøagenter kan gjøre.

 
Sjekk miljoagentene.no/landsleir for 

mer informasjon og påmelding.
 

Påmeldingsfrist: 25. mai


