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KJÆRE MILJØAGENT

Bry deg!
Det er tema for dette bladet, og
for Miljøagentene fremover i 2012.
Å bry seg er kjempeviktig, og i
grunnen alt det handler om. Når du
er medlem i Miljøagentene er jo det
fordi du bryr deg. Du bryr deg om
miljøet, naturen, dyrene og menneskene som finnes på jorden vår.
Vi på hovedkvarteret er glade for at
du bryr deg. Vi bryr oss vi også, og
det skal vi aldri slutte med!
Takk for sist til alle som var på
landsmøte og landsleir. Det var en
super helg! Vi hadde det veldig moro,
spiste masse god økomat og dere
miljøagenter bestemte hva Miljøagentene skal jobbe med de neste to
årene. Vi skal fortsette å støtte miljøagentene på Sri Lanka, vi skal ha
fokus økologisk mat og på miljøvennlige måter å reise på, og ikke minst
skal vi fortsette å si fra til de som
bestemmer at miljøet er viktig!
Hovedkvarteret ønsker dere
en miljøvennlig god jul og et
aktivt nytt miljøagentår i 2012!
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Min største miljøbragd:
Det beste jeg har gjort for
miljøet er å kjøre EL-bil.

Min største miljøtabbe:
Det verste jeg har gjort mot
miljøet er å kjøre fly.

SKRIV BLOGG!

Derfor er miljøvern viktig:
Jeg syns miljøvern er viktig
fordi vi har et miljø og vi har
en verden. Så det er viktig å
passe på miljøet og verden
hvis vi vil overleve.

Nora har skrevet mange
blogginnlegg på
miljoagentene.no. Det
kan du også gjøre. Opprett en profil, så får du
kanskje din miljøhilsen
på trykk i neste blad!

Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Nora
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MILJØAGENTER SIER IFRA!
gjennom en del korridorer for å komme til
Snorres kontor. Stortinget er stort!
På veien hilste vi på Heiki Holmås og Bård
Vegard Solhjell fra SV på kontorene deres. De
overbeviste oss om at de var veldig opptatt
av miljøet, og sa at de håpet at vi ikke hadde
noen grunn til å være verken sinte eller skuffet
over dem. Heiki håpet også at han kunne få
masse barn som kan bli nye miljøagenter. Sånn
skal det låte!
Snorre er vel kanskje den eneste på Stortinget som har et maleri av Darth Vader og lasersverd-spisepinner på kontoret sitt! Vi ga ham en
miljøagent-skjorte, og han lovte dyrt og hellig
at neste gang han skulle på TV i noen sammenheng, skulle han ha den på.

Mina på Stortinget
Jeg er så heldig at jeg er i familie med
stortingsrepresentanten Snorre Valen.
Han hadde invitert meg på stortingsbesøk mens jeg var i Oslo. Linda fra
hovedkvarteret ble med. Og vi fikk
snakke med masse politikere og fikk
en skikkelig omvisning.
Snorre Valen, som er en av de yngste stortingsrepresentantene, og miljøpolitiker i partiet
SV, møtte oss med et stort smil, og vi gikk inn
i en stor hall med portretter av de norske kongene og et svært maleri på veggen. Vi måtte
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Etterpå ga han oss omvisning. Vi fikk ikke lov
å gå inn i selve salen, men på veggene er det
et galleri der alle kan stå å se når politikerne
diskuterer. Nå var det spørretime, det avholdes
hver onsdag. I disse «timene» møter statsråder
opp uforberedt og svarer spontant på spørsmål
om ukens hendelser fra stortingsrepresentantene. I dag ble miljøvern- og utviklingsminister
Erik Solheim, forsvarsminister Grete Faremo og
arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm “grillet”.

Vi spiste lunsj i Stortingskantina sammen med
Snorre og Akhtar Chaudry fra SV. Men med en
gang Linda tok opp kameraet, fikk hun beskjed
om at det var helt forbudt i kantinen. Hvorfor?
For alt som sies og gjøres i kantina, blir i kantina. Selv om pressen er velkommen til å spise
der, har de egentlig ikke lov til å trykke noe som
blir sagt der! Det er en uskreven lov, og det blir
dårlig stemming hvis noen prøver seg.
Etterpå fikk jeg hilse på Erik Solheim, du husker kanskje at han er miljøvern og utviklingsminister? Han var veldig positiv til Miljøagentene og
roste de vakre fjellene og havet i Lofoten.
Snorre viste meg også en av de fineste hallene på Stortinget. Han fortalte at kongen og
regjeringen skal holdes adskilt, så kong Harald
har ikke lov til å besøke Stortinget. Men hver
høst gjør man et unntak, når han åpner Stortinget. Da går han gjennom denne hallen, og sitter
og venter til han får komme inn og åpne Stortinget i en annen sal. Ingen norske konger har vært
på andre steder i stortinget enn akkurat denne
veien.
Stortingsbesøket var spennende og lærerikt,
og det var morsomt å treffe så mange
politikere, men jeg ble også litt betenksom. Er
det ikke for eksempel rart at gamle gubber på
et kontor i Oslo skal bestemme over oljeboring i
Lofoten, Vesterålen og Senja? Hvorfor er det de
som skal bestemme over barna i Nord-Norge sin
framtid? Vet de bedre hva vi trenger i fremtiden
enn vi vet selv?

Miljødag i
Flekkefjord
En lørdag i høst var lokallaget i
Flekkefjord med å arrangere den
årlige Miljødagen.
Flekkefjord sentrum var full av folk. Mange
organisasjoner som hadde stands og aktiviteter. Hovedkvarterets Ane Marte var også på
besøk. På Miljøagentenes stand var det full
rulle hele tiden, og vi solgte kaffe, kaker, saft
og mye annet stæsj. Pengene som ble samlet
inn skal gå til rent vann-prosjektet på Sri Lanka, og i år kom det inn hele 17.000 kroner – ny
rekord! Det blir nok Miljøagentene på Sri Lanka
glad for.
Vil du også lage en aksjon kan du få tips til
morsomme aksjoner her:
miljoagentene.no/aktiviteter

Har du sagt
fra i det
siste?
Eller vært med på noe spennende som
miljøagent?
Skriv en rapport og ta et bilde og send
det til anne@miljoagentene.no.
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TEMA : BRY DEG!

Miljøagenter
på Sri Lanka
Visste du at det finnes ekte miljøagenter i et land langt
borte som heter Sri Lanka? De bryr seg om naturen og
dyrene som bor der. Også bryr de seg om rent vann,
som er deres viktigste prosjekt.
FOTO: Miljøagentene på Sri Lanka og Regnskogfondet

Historie
Det hele begynte som en idé her
hjemme i Norge i 2003, fordi
FN hadde bestemt at dette var
det internasjonale vannåret. Vi i
Norge er heldige, vi trenger ikke
tenke på om drikkevannet vårt er
rent. Men mange steder i verden
er dette et stort problem. Derfor
startet Miljøagentene, som den
gang het Blekkulfs Miljødetekti06

ver, et prosjekt som skulle samle
inn penger til barn andre steder i
verden som ikke hadde rent drikkevann. Og det var starten på et
langt samarbeid med Fremtiden
i våre hender på Sri Lanka og
Miljøagentene.
ECO-agents
Derfor er det i dag masse ekte
miljøagenter på Sri Lanka, fak-

tisk er det nesten tusen stykker
mellom 5 og 13 år. De kaller seg
ECO-agents og er med i masse
forskjellige Øko-klubber som
driver med ekte miljøagentoppdrag. De jobber mest med prosjektet «Rent vann», men driver
også med treplanting, søppelplukking og overvåking av fiskene
i elvene slik at de kan finne ut
hvordan de skal beskytte dem.

Fra kunstprosjektet med
miljøagentene på Sri Lanka.

FAKTA:
– Sri Lanka er en stor øy i
det Indiske hav
– De har en løve på
flagget sitt.
– Hovedstaden heter
Colombo
– Det vanligste måltidet er
curry, ris og grønnsaker

Teplantasjer
Sri Lanka er et av verdens viktigste te-produsenter. Mange av
miljøagentene på Sri Lanka har
foreldre som jobber på teplantasjene og derfor bor de der
også. Det er et stort problem
at man har hugget ned masse
skog for å dyrke te, og at man
sprøyter teplantasjene med
kunstgjødsel som forurenser
både jorda og drikkevannet.
Derfor planter miljøagentene
trær langs elvene og forklarer de
voksne hvorfor det er viktig å ta
vare på naturen.

Bry deg!
Miljøagentene på Sri Lanka
ønsker å takke miljøagentene i
Norge som hvert år samler inn
penger sånn at miljøagentene
på Sri Lanka kan fortsette å
jobbe for rent drikkevann og
forstette å bry seg om naturen
og dyrene. Vis at du bryr deg
du også! Kanskje kan du lage
et loppemarked, eller bake en
kake som du kan selge hjemmebakte kakestykker i nabolaget
ditt, sånn at vi kan få enda flere
miljøagenter på Sri Lanka.

– Det er varmt hele året,
stort sett mellom 20 og
30 grader.
– Det regner ganske mye
der i regntiden
– Før var 70 % av øya
dekket av skog, nå er det
bare ca 25 %
– Cricket er den mest
populære sporten
– De fleste er buddhister.

Te-plantasje på Sri Lanka.

Kunstkonkurranse
Hvert år arrangerer miljøagentene på Sri Lanka en kunst
konkurranse. Da kan man delta
med en tegning, et maleri, et
foto eller noe annet. Tidligere
har temaene vært «Rent vann»,
«Klimaendringer» og «Kjemisk
jordbruk». Sri Lanka har de
siste årene hatt alvorlige problemer med denguefeber, som
er en sykdom som smitter via
mygg og som er spesielt farlig
for barn, fordi de kan dø av
den. Dette er temaet for årets
kunstkonkurranse.
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Miljøagenter har rett til å si ifra, fordi de er med på å
forme sin egen framtid. Du kan melde inn ditt barn på

www.miljoagentene.no

Jeg er ikke sint - bare veldig, veldig skuffet

Å bry seg er å...
...være engasjert!
Du kan engasjere deg ved
å være medlem i Miljøagentene. Du kan også verve
flere til Miljøagentene og
samle inn penger til Miljøagentene på Sri Lanka.

...ta vare på naturen!
Ta vare på naturen. Plukk
søppel på stranda, rydd en
sti, vern om salamanderen
og andre rødlistede dyr. Du
kan også ha en tomgangsaksjon. Da viser du at du
bryr deg om miljøet og luften blir bedre
for alle rundt.

...passe på at ingen
blir mobbet!
Det er mange barn som blir
mobbet både på skolen og
på skoleveien. Når dere går
til skolen, gå sammen med
flere og pass på at ingen
blir mobbet eller holdt utenfor. Si fra til en
voksen om noen blir mobbet.

...ha en miljøvennlig
julefeiring!
Om vinteren og i jula bruker
vi mer strøm enn ellers i
året. Slukk lyset i rom du
ikke bruker! Lag et julekort
og send til noen du er glad
i. Du kan også huske på å spise økologisk og kortreist mat, også i jula.

Klipp ut denne sida og lim den inn i permen din!
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Hemmelig venn!
Er du klar for et nytt superhemmelig oppdrag for en ekte miljøagent?
Denne gangen er det viktig at du holder oppdraget hemmelig hele
tiden mens du er ute på oppdrag.
Ditt hemmelige oppdrag er at du skal være en hemmelig venn. Det vil si at du,
uten å bli avslørt, skal gjøre fine ting for den du er hemmelig venn for. Det kan
være å si fine ting, vise at du bryr deg om han eller henne. Skrive små lapper
eller gi en fin tegning eller en liten gave. Eller kanskje du kan gjøre din hemmelige venn en tjeneste? Her er det bare å bruke fantasien!
Enkelt:
Velg ut en i familien, en venn eller en nabo som du skal være hemmelig venn for
i hele førjulstiden. Er dere sammen på julaften kan du jo avsløre oppdraget da?
Avansert:
Få med deg hele klassen din på «hemmelig venn». Spør læreren om dere kan ha
hemmelig venn i ukene før jul. Alle i klassen trekker navnet på en annen i klassen som man skal ha som hemmelig venn. Dere kan jo kanskje avsløre hvem
dere hadde som hemmelig venn siste skoledag før jul? Har noen allerede klart
å gjette det?
Lykke til med ditt hemmelige oppdrag! Husk å lever rapport på
www.miljoagentene.no/oppdrag, og få et nytt kult merke på Min side.
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AGENTSIDER
Miljøagent Ravn
Miljøagenten Ravn er veldig glad i naturen og
opptatt av miljøet. Han synes det er viktig å si
ifra når han ser at andre gjør ting som er forurensende og skadelig for jordkloden vår.
Det er en kald desemberdag
og Ravn har vært med lokallaget sitt på juleverksted.
Der har de samlet inn penger
til miljøagentene på Sri Lanka,
og laget masse fine julegaver og
julekort. Nå er han og Ida på
vei til postkontoret for å sende
miljøagentene på Sri Lanka en
liten julegave.
Postkontoret er stappfullt
av stressa folk som skal sende
pakker og post til jul. Når det
endelig blir Ravn og Idas tur
er mannen på postkontoret
superstressa.
– Ja, hva skal dere da?
– Vi skal sende denne pakken
til Sri Lanka. Jeg har adressen
på en la…
Ravn kommer ikke lenger,
før mannen river lappen ut av
hånden hans og begynner å
taste inn adressen på dataen.
Ravn og Ida får tilbake pakken med en påklistret adresselapp, og de får beskjed om å
legge den i luka i andre enden
av postkontoret.
– God jul da, sier Ravn og
smiler til postmannen.

Men idet de
skal til å putte
pakken i luka ser
Ravn at adressen ser
veldig rar ut.
– Her må det ha skjedd
en feil med den øverste
linjen, sier Ravn.
– Å, nei! Da må vi trekke ny
kølapp og vente i en evighet til,
sukker Ida oppgitt.
– Vent, jeg tror dette er en
kode jeg klarer å løse, sier
Ravn og smiler lurt.
Klarer du å løse koden, slik at
den øverste linjen blir riktig, og
du kan lese hva det står?

Send inn løsningen til
anne@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist 1. januar

Slik så adresselappen ut:

EOAETSIAKC-GNSRLNA
NO 325/A/3 BADULLA
SRI LANKA
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Miljøvennlig jul!
Juleverksted
Juleverksted er en fin måte å
gjøre julen litt mer miljøvennlig på. Lag hjemmelagete
julekort, til-og-fra-lapper,
julepynt og julegaver. Bare
fantasien setter grenser for
hva man kan lage på et juleverksted. Også er det veldig
koselig.

Gavepapir
Vi bruker mer enn 50 millioner meter gavepapir hver jul.
Det er ikke særlig miljøvennlig. Julegavepapir inneholder
mange fargestoffer og er ofte
vanskelig å resirkulere. Kanskje du kan pakke gavene
inn i hjemmelaget gavepapir?
Bruk gråpapir eller avispapir
som du kan pynte på. Du
kan også klippe ut mange
fine bilder og lage en collage på gavepapiret ditt. Får
du miljøskadelig gavepapir
fra andre, så husk at om du
pakker forsiktig opp kan du
bruke papiret om igjen. Du
kan også ta vare på små
pappesker eller papirposer
som med litt pynt kan bli fine
å putte gaver i.
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Julehandel
Spis økologisk julemat!
Hemmelig oppdrag til alle
miljøagenter: Sjekk nærbutikken for økologisk julemat. Si
i fra om det er for dårlig, og
gi ros om det er bra! Bruk
handlenett når du julehandler. Vi vil ha ferre plastposer.
Kjør kollektivt når du skal på
julhandel eller på julebesøk.
Tog, buss og trikk er bra.

Julegaver
Husk å skrive ønskeliste i
god tid på lure ting å ønske
seg i god tid. Så får du kanskje noe du trenger. Gi bort
hjemmelagete gaver. Gjerne
noe som kan spises eller
brukes opp. Kanskje du kan
lage brente mandler, hjemmelagde karameller, eller
hjemmelaget syltetøy? Ha det
i et rent syltetøyglass og pynt
på glasset. Eller du kan gi
bort et gavekort på en tjeneste, for eksempel at du skal
støvsuge hele huset, vaske
bilen eller lignende.

Julepynt
og juletre
Lag julepynten selv! I istedenfor å kjøpe. Tørkede
appelsin- og sitronskiver kan
bli fin juletrepynt. Du kan
også male på kongler og nøtter. Gamle blader, reklame og
aviser kan bli kjempefine julelenker. Eller rett og slett pynt
med hjemmelagde pepperkaker. Kjøp et juletre som har
vokst der du bor. Så slipper
det å reise så langt. Kanskje
dere kan kjøpe juletre et sted
dere kan hugge det selv?

Bry deg
Bry deg om det som er rundt
deg. Familien, venner, naboer,
naturen, fugler og dyr. Gi mat
til fuglene. Kanskje har du
noen fine leker eller klær som
du ikke trenger lenger? Gi
det bort i julegave til de som

trenger det. (Frelsesarmeen
samler hvert år inn julegaver
til de som trenger det) Husk å
spar på strømmen. Tenn levende lys for å lage julestemning. Og kanskje du kan lage
en islykt til hagen i istedenfor
en lyslenke som står på døgnet rundt?

Alternativ
julebukk?
Gå alternativ julebukk. Skriv
ned tipsene på denne siden
på hver sin lapp. Så deler
du ut tipsene til de du går
julebukk til. Husk å synge en
julesang også, så kanskje får
du noe godt :)
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MILJØQUIZ

TEST: Har du lest bladet?
1.

På hvilken stor øy i Asia har vi ekte
miljøagenter?
a) Maldivene
b) Sri Lanka
c) Indonesia

opplever vi klimaendringene
2. Hvordan
i Norge?

4.

a) Snorre Valen
b) Knut Arild Hareide
c) Erik Solheim
kaller miljøagentene på Sri Lanka
5. Hva
seg for?
a) ECO-Agents
b) Environment-Agents
c) ECO- Detective

a) Det blir mye kaldere
b) Været blir villere, varmere og våtere
c) Vi merker det ikke
eksporterer de mest av på
3. Hva
Sri Lanka?
a) Kaffe
b) Kakao
c) Te
14

Hvem er miljøvernminister i Norge?

6.

Hvor mange prosent av Sri Lanka er
dekket av skog?
a) 25 %
b) 50 %
c) 70 %
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Skriv leserinnlegg til
avisen.

Dra på tog/buss/sykkelferie!

Miljøfestival!

Dra på fisketur!

Få besøk av Hovedkvarteret som er på turne.

Arranger byttedag/loppemarked.

VÅR

VINTER

Sett ut mat til fugler i
nærheten av der du bor.

Ikke ha det for varmt inne.

Arranger sti-/strand-/skog-ryddedag

Finn fram sykkelen og bruk
den i stedet for bilen.

Se etter trekkfugler.

2012

Arranger juleverksted.

Se etter dyrespor.

Tomgangsaksjonen

Miljøagentåret

Skru av lyset i rom du ikke
bruker.

Dra på sopp- og bærtur i
skogen.

Pant alt. Alltid.

SOMMER

HØST

Skriv klagebrev til politikere om ting du ikke er
fornøyd med.

Gå på epleslang!

Gå til skolen!

!

?

Skru av vannet når du
pusser tennene

Butikksjekk – se etter
økologiske produkter

Her får du tips til hva slags ting du kan gjøre for miljøet til de
forskjellige årstidene. Kryss av for det du har tenkt å gjøre eller
allerede gjør.

Miljøkalender!

Lag økologisk mat

Miljøvennlig bursdag

Drikk springvann i
stedet for flaskevann

Levere inn EE-avfall

Samle inn penger til
miljøagentene på Sri

Skift til sparepærer

Aktiviteter du kan gjøre hele året:

MILJØNYTT
Det funker!
Fjellreven er et av de mest trua dyrene i Norge.
Men nå går det bedre med fjellreven enn på lenge. I
år er det født minst 270 fjellrevvalper, og halvparten
av disse er fra et avlsprogram. Det vil si at at man
har fjellrever i et inngjerdet reservat, og lar dem
få valper der. Etterpå slipper man ut valpene i naturen. I Sør-Norge var fjellreven nesten utryddet for
bare 10 år siden, men nå er den på vei til å bygge
seg opp igjen. Miljøagentene er glad for at de som
bestemmer tar på alvor at dyr er truet og gjør noe
med det.

Redd regnskogen!
Regnskogen er hjemmet til over halvparten av alle
dyre- og plantearter i verden. Men regnskogen er truet
fordi menneskene hugger ned trærene. Indonesia er et
av landene i verden med regnskog. Indoneserne hug18

ger ned skogen, sånn at de kan drive jordbruk og tjene
penger på det. For at de skal slutte å ødelegge skogen
må de derfor få penger fra andre steder. Norge er et av
de landene som vil hjelpe. Miljøvernminister Erik Solheim har derfor dratt til Indonesia for å sjekke at de lar
trærne stå dersom de får penger fra Norge for å ta vare
på regnskogen.

Kult å være ku
på Åmot!
Ikke alle kuer har det like kult. Men på Åmot gård
bruker de egne raser til kjøttproduksjon. Det betyr
at kuene ikke behøver å melkes. Og når de ikke
skal melkes slipper de å stå inne på fjøs men kan
være ute nesten hele tiden. Men det viktigste er
at de får være sammen med kalvene sine. Det får
nemlig ikke vanlige melkekyr.

Flaggermushjelp
Miljøagent Prinsesse Ingrid Alexandra og familien
hennes skal hjelpe flaggermusene som er en truet
dyreart i Norge. Det finnes 12 forskjellige flaggermusarter i Norge, og 10 av disse artene holder blant
annet til i området rundt der Prinsesse Ingrid Alexandra bor. Derfor har de hengt opp 40 flaggermuskasser i trærne. Nå håper de at noen av de mest
sjeldne flaggermusene slår seg ned i kassene. Da
kan en flaggermusekspert studere dem og hjelpe
dem å overleve.

FOTO: Kristi Marie Skrede, NRK / Det kongelige hoff

Vil du også henge opp din egen flaggermuskasse?
Se her for mer informasjon:
http://www.zoologi.no/flmus/
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Gøy på landsleir
Miljøagenter fra hele landet samlet
seg i Maridalen på landsleir.
Skrevet av Jarl Erik

Der fikk alle barna stemme og bestemme hva
Miljøagentene skal jobbe med de neste to årene.
Det var stort engasjement der barna kom
med mange fine forslag og saker. Noen av de
viktigste sakene var jobbing mot oljeboring,
vannprosjektet på Siri Lanka og ta godt vare på
miljøet. Det var gøy å være med å bestemme
selv om valget av styret var litt vanskelig. Heldigvis ble nytt styre valgt. Men det morsomste
med hele landsleiren var å få mange nye venner.
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Fikk møte
hovedkvarteret
på landsleir!

Av Sara Aurora

En hel helg i oktober reiste mange
miljøagenter på landsleir. Der lærte
vi mye nytt, ble kjent med mange nye
folk og fikk møte hovedkvarteret.
Da vi fant bussen på Oslo S som vi skulle reise
med til landsleiren var på en måte landsleiren begynt. På bussen lekte vi en lek for å bli
bedre kjent. Leken var sånn at vi gikk en runde
i bussen og alle sa navnet sitt og forbokstaven
på navnet skulle være et adjektiv. Jeg sa «Sure
Sara» og venninnene mine sa: «Trofaste Tora»,
«Elleville Eva» og «Jålete Johanne». Da vi endelig var framme gikk vi til gymsalen på Maridalen skole. Der skulle vi sove. Mine venner og
jeg la oss på en «tjukkas». Etter middag lekte
vi en lek ute som Daniel arrangerte. Den het
«den lille andevinge». Vi sang og danset sånn
her: Den lille, den lille, den lille andevinge. Så
ble andevingen større og større hele tiden, til
slutt ble den en diger andevinge. Etterpå lekte
vi andre leker som også var morsomme. Neste
dag måtte vi tidlig opp på en lørdag! Vi sto
opp kl 9 og hadde masse aktiviteter på dagen.
Blant annet skulle vi lage landsleiravis. Så det
ble fort kveld igjen. Om kvelden var det disco
eller man kunne male på t-skjorter eller bilder.
På søndagen måtte vi vinke farvel til alle som
hadde vært der. Alle hadde hatt det gøy og fått
nye venner.

Miljøvernministeren på Landsleir
Av Nora

Erik Solheim tok turen innom landsleiren på Maridalen skole. For mange av
deltakerne ble dette høydepunktet på
årets leir.

Landsmøte i oslo
Skrevet av Mina

I år er det andre gangen jeg har vært
på landsmøte, og nå dro jeg sammen
med ﬁre andre ivrige miljøagenter
fra Vågan, Sverre (12), Emma Pernille
(12), Beate (13) og Emma (11).
På landsmøte kan man treffe masse nye
venner, lære om miljøet, leke, og gjøre forskjellige aktiviteter som i år var blant annet å lage
bilder med maling og naturlig pynt (Et bilde jeg
var med på ble auksjonert ut til støtte for TVaksjonen og vi fikk inn 800,-!), redesign-workshop med plastposer, økomat-lynkurs, leiravis
og selvfølgelig å velge sakene våre for de neste
2 åra og sentralstyre.
Vi har alle forskjellige interesser og meninger, men alle syntes det var veldig morsomt
på landsleir, og Vågan-delegatene kom tilbake
til Lofoten med ny inspirasjon til å fortsette å
beskytte jorda vår!

Erik Solheim er miljøvernminister i Norge. Han er
med i Sosialistisk Venstreparti (SV)- et parti som er
opptatt av miljø. Han har en kone og to barn. De
bor rett ved skolen og har ikke bil. På landsleiren
stilte mange miljøagenter ham spørsmål. Han ble
blant annet spurt om han kildesorterer hjemme
og kunne bekrefte at dette var de ivrig på. Vi fikk
også vite hva han synes om at Norge har blitt et
oljeland. Han synes også det er fint at vi har olje i
Norge, men han synes vi har for mye olje. Når vi
var ferdig med å stille spørsmål ga vi han et bilde
vi hadde laget. Det var blader rundt og et hjerte
og en jordklode i midten. Det ble han glad for. Til
slutt tok vi noen bilder med ham og noen ville ha
en autograf eller to. Det var gøy med besøk av Erik
Solheim og en veldig bra landsleir.

Disse sakene er laget av fire miljøagenter
som ville være med å bidra som
miljøjournalister. Vil du også skrive for
miljøagentrapporten, få oppdrag og rapportere fra der du bor? Send en mail til
anne@miljoagentene.no
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Tegnekonkurranse –
Fjorden min!
Vis at du bryr deg om naturen og livet i fjordene
våre, si nei til fjorden som søppelplass!
Hovedkvarteret og miljøagentene i Sogn og Fjordane inviterer til
stor tegnekonkurranse. Tegn “livet i fjorden min”. Kanskje kan du
tegne en fisk, eller en krabbe eller en sjelden undervannsplante?
Alle tegningene vil bli overrakt miljøvernministeren, og hovedkvarteret plukker også ut de beste tegningene, som kommer på trykk
i neste blad. Noen heldige vinnere får også et fint tegnesett som
de kan tegne enda flere flotte tegninger med.
Husk å legge ved fullt navn og adresse, så vi vet hvem du er.
Send tegningen til oss i posten eller på mail. Adresse finner
du på side 2.

Sudoku 1

Her skal du fylle i tallene 1 til 6, slik at alle seks feltene
og alle rekkene og radene inneholder alle tallene kun
en gang.

1 5
5
3

2
3

4 2
1
3 6
5
1
4
3 1 6
22

Sudoku 2

Her skal du fylle inn alle symbolene (Hatt, pære, lyn,
konvolutt, anker og spar) slik at alle seks feltene, og
alle rekkene og radene inneholder alle symbolene kun
en gang.

FOTO: www.flickr.com/photos/griep/2729493806/

OPPGAVER

Kryssord
Tigge

Løs kryssordet og stokk om på bokstavene i de gule feltene. Da får du noe som vi
miljøagenter er opptatt av.

Sier
UGH!

Karakter

Med
nål

Fisk
F. eks.
vår

Gøy
dag

Røyk

To like

Svimmel
Nordøst
Idas
bror

Fred

En
bamse

Ikke
opp
Løsningsord: Bry deg

Hva har disse ordene
til felles?

SKATTEN

STIGER

RUGLETE

KRYPENE

Løsning: De inneholder et dyr: sKATTen, rUGLEte, sTIGERog kRYPEne

ORDLEK
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OPPSLAGSTAVLA

Kjendiser i miljølenka!

Alejandro Fuentes 23 år
Mitt miljøløfte: Ta ut alt
av kjøleskapet på en gang
i stedet for å åpne og lukke
hele tida

Lotta 14 år
Mitt miljøløfte: Dusje litt kortere

Erik Solheim
Mitt miljøløfte: Jeg lover å jobbe for at
verdens fattige land får miljøvennlig energi
fra vind, vann og sol
24

Emelie 18 år fra The Black Sheeps
Mitt miljøløfte: Skru av lyset når jeg går
ut av rommet

Fantastiske
drømmeplaneter!
Laura og Vilde har tegnet sine drømmeplaneter. Er de ikke flotte?

Agnete 17 år The Black Sheeps
Mitt miljøløfte: Dusje kortere og slå av lyset
Laura 9 år har tegnet drømmeplaneten sin, der
de lever av ting fra naturen. Planeten har 14
måner og to soler. Galaksen der planeten er
heter Miljøsystemveien.
Laura må sende oss adressen sin, slik at vi får
sendt henne premie!

Stian Barsnes Simonsen 32 år
Mitt miljøløfte: Jeg skal lære sønnen min
alt jeg kan om miljøvern, og følge hans råd
når han vet mer enn meg!

Vilde 11 år har tegnet sin drømmeplanet.
Energien til denne planeten er en lilla kule
som tar opp forurensing og solenergi og
bruker det som energi.
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PREMIEOPPGAVER
Premieoppgave 1
Hvor mange nisser som denne
klarer du å finne i dette bladet?
Tell med denne også.

Prøv å
på mi svare
premi nst to av
eoppg
a
Lykke vene!
til!

Premieoppgave 2
Besvar spørsmålene og fyll ut svarene. Du
finner svarene et sted i bladet. Stokk om
på bokstavene i de fargede rutene. Da vil
du komme fram til noe du kanskje forbinner med nyttår?

1.

Hvilket land samlet lokallaget i Flekkefjord inn penger til?

2. Hvor har miljøvernminister Erik Sol-

heim vært i det siste for å sjekke at de
ikke hugger ned regnskogen?

1
2
3
4
5
6
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3.

Hvem besøkte Mina på Stortinget?

4.

Hva dekker 25 % av Sri Lanka

5.

Hva er en fin måte å gjøre julen mer
miljøvennlig på?

6.

Hvilket prosjekt jobber miljøagentene
på Sri Lanka mest med?

Premieoppgave 3
Fyll inn ordene som hører til bildene, og stokk om på bokstavene i de fargede rutene.
Da vil du komme frem til noe som er viktig å gjøre.

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så er du med i trekningen av
Miljøagentenes Klimabok fra Gyldendal
Svarfrist: 1. januar 2012.
Premieoppgave1:.................................................nisser.
Premieoppgave 2:
Ordet er:..............................................................................................
Premieoppgave 3:
Ordet er:..............................................................................................
Fornavn:..............................................................................
Etternavn:............................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Adresse:..............................................................................
Postnummer og sted:..........................................................
Alder:...................................................................................
Mobil:..................................................................................
E-post:.................................................................................
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Har du en bror, søster, nevø eller niese? Gi dem årets mest miljøvennlige gave.

Gaven som varer et helt år!
Miljøagentene er barnas
miljøvernorganisasjon.
Vi gir barna miljøtips, tilbyr
mye moro og aktiviteter med
mening.
Du betaler - vi sender gaven!

N
U
!
K
R
K
0
10

Meld inn miljøagenten på
www.miljoagentene.no
Bestill med denne kupongen eller send en e-post til
post@miljoagentene.no.
Vi sender pakken med giro.
Skriv antall i rutene:
Miljøagentenes t-skjorte av økologisk bomull Kr. 125,00
Cd med Miljøagentlåta

Kr. 62,50

Klimaboka

kr. 200,00

Fornavn:...............................................................................
Etternavn:............................................................................
Adresse:...............................................................................
Postnummer og sted:............................................................
Alder:.....................................................................................
Mobil:....................................................................................
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Vinnere av
Ravn-historien i nr 4

LØSNINGER
Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 4 / 2011
Løsning på oppgave 1:
10 soler

Løsning på oppgave 2:
Svaret er Verden

Løsning premieoppgave 3:
Ordet er Syke
1 Vinner får den flotte klimaboka vår, skrevet av
Daniel Sellevoll.
Hogne Stave, 8 år, Ørsta
Trøstepremier:
Rasmus Flak, 10 år, Kr.sand
Karoline B, Tryti, 9 år, Vik i Sogn
Therese F. Butenschøn, 9 ½ år, Ytre Enebakk
Fredrik Birkeland, 7 år, Kleppestø
A)

B)

10

C)

Quiz side 14

D)

E)

50

30

15

Vinner er: Vinner av den litt vanskelige oppgaven er Iris van Brunschot,
12 år, fra Kragerø.
Vi gratulerer med en økologisk t-skjorte fra Miljøagentene.
Løsning: A=10 gir all strømmen sin
til Lyspæra=45
B= 30 deler sin strøm på TV=15 og
komfyren=45
C=50 deler strømmen sin på komfyren=45 og lyspæra=45
D=30 gir all sin strøm til
varmeovnen=30
E=10 gir all sin strøm til lyspæra=45
På den måten får TVn all strømmen
sin fra B = 15
Komfyren får 15 fra B og 25 fra C = 40
Varmeovnen får all strømmen sin fra
D = 30
Og lyspæra får 10 fra A, 25 fra C og
10 fra E = 45
Vi gratulerer alle barna.

40

30

30

10

45

1 – B: Sri Lanka / 2 – B: Været blir villere, varmere og våtere
3 – C: Te / 4 – C: Erik Solheim / 5 – A: ECO-agents / 6 – A: 25%
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Miljøagentene takker for støtten!

Sammen for en levende by
I Stavanger jobber vi sammen for en levende by. Kommunen
vil gå foran og skape fremtiden. Alle barn skal få vokse opp
i gode, sunne, grønne og miljøvennlige omgivelser.
•

De små grønne: Alle nybakte foreldre kan lære om miljøvennlig
barnestell og leketøy på helsestasjonen, og få tilbud om kurs for å
lage barnematen selv. Da vet de at babyen får mat uten hemmeligheter!

•

Grønne barnehager: En god barnehage er en grønn barnehage! I
løpet av året er alle barnehagene miljøsertifisert med Grønt Flagg.

•

Grønne skoler inviterer til ansvar for nærmiljøet og for kloden vår.
Alle skolene i Stavanger har Grønt Flagg, og noen er også Miljøfyrtårn.

STIFTENE I DETTE
BLADET KOMMER TIL
Å DUKKE OPP IGJEN.
SOM BINDERS.
a
Sten er
vinn
gjen yper
alle t ll!
l
avfa
Det finnes mer verdi i din bedrifts bakgård enn du kanskje tror. Selg jernog metallfraksjonene dine til oss. Vi kjører ut og henter containere etter
ditt behov.
I tillegg til å gjenvinne metall er vi også spesialister på restavfall, EE-avfall,
papir, plast og farlig avfall. Vi tilbyr ganske enkelt en komplett løsning innen
avfallshåndtering for bedrifter og privatkunder. Lønnsomt for deg. Lønnsomt for samfunnet. Les mer om hvordan vi skaper økte verdier av avfallet
ditt på www.stenarecycling.no.

Tel: 63 86 86 00
www.stenarecycling.no

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Klarer dere dette uten å søle?
Oppdrag:
Last ned ”A glass of water”-appen sammen med mamma og pappa, og se om
dere kan unngå å søle når dere kjører. Da kan dere redusere drivstofforbruket
med 10 %! Les mer om vannglasset og Toyotas miljøtiltak på outslipp.no
Appen er gratis og er kun for iphone

Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Prius: fra 0,39 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,005 g/km.

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

