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Miljøagentene innestår ikke for
miljøvennligheten til de bedrifter som
annonserer i Miljøagentrapporten

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

Hurra for
solen!
Dette nummeret handler om
solen. Solen er en fantastisk energikilde som alle på jorden er helt
avhengig av. Tenk at inni solen er
det mer enn 13 millioner grader
celsius. Det er varmt det! Solen
er også utrolig stor. Dersom vi
tenker at solen er like stor som en
basketball, ville ikke jorden vært
større enn hodet på en knappenål.
Det følger også med en plakat.
Kanskje du vil henge solsystemet
opp på rommet ditt? Eller tips til
hvordan du kan hjelpe de som
opplever tørke og sult på Afrikas
horn?
Høsthilsen fra Hovedkvarteret
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Min største miljøbragd:
Jeg går til skolen.

Min største miljøtabbe:
Jeg kjørte til skolen før, men
det har jeg slutta med nå.

Gi oss din miljøhilsen!

Derfor er miljøvern viktig:
Fordi det er viktig å ta vare
på jordkloden. Hvis man tar
vare på miljøet tar man også
vare på jordkloden.

Vil du komme med en
miljøhilsen i Miljøagentrapporten?
Opprett en profil på miljoagentene.no, eller send
en e-post til
anne@miljoagentene.no

Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Theresa
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MILJØAGENTER SIER IFRA!
Natursommerskole i Kristiansand
Miljøagentene i Kristiansand var i
år med på å lage opplegget på den
populære sommerskolen til Agder
Naturmuseum.
15 heldige barn deltok på sommerskole
en hel uke i august. Tirsdagen var økodagen

Miljøagentene var
på Pstereo!
Pstereo er en festival som arrangeres på Marinen i Trondheim.
Miljøagentene i Trondheim var selvfølgelig tilstede på familielunsjen lørdag formiddag, og stod
blant annet for grilling av økologisk pinnebrød –
noe som var veldig populært. Det var også veldig
populært å gå Miljøagentenes natursti, der folk
fikk teste hva de visste om transport og miljø.
I tillegg delte Miljøagentene ut medlemskap på
festivalen – sponset av Toyota siden de synes det
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med hjelp fra miljøagent Marte og den økologiske gartneren Morten Bragdø. Vi fikk studere
Mortens økologiske drivhus med kjempegode
tomater og agurker, og vi fikk hjelp til å luke i
den økologiske kålåkeren. Det er mye arbeid å
dyrke økologiske grønnsaker, men det er bra
for naturen at gartneren ikke bruker noen skadelige sprøytemidler.

er viktig at det blir enda flere miljøagenter i Norge.
Miljøagentene er veldig fornøyde med helga –
kanskje er vi også tilbake neste år.

Miljøagent
utfordret minister!
Miljøagent Jarl Erik Torghatten
Halvorsen (10 år) fra Askøy reiste
helt til Hamar og Naturvernforbundets landsmøte for å utfordre
Olje- og energiministeren.
Jarl Erik ønsker å stille ham noen kritiske
spørsmål, både om oljeboring og monstermaster
i Hardanger. Jarl Erik har demonstrert mot monstermastene tidligere i sommer. Han var ganske
spent, men veldig klar før han entret talerstolen
på Naturvernforbundets landsmøte for å stille
sine spørsmål.
Så spurte han olje- og energiministeren om
han kan slutte å ta opp så mye olje, fordi det
forurenser så mye? Og om han kan la være å
bygge store monstermaster, fordi det ødelegger
naturen?
Jarl Erik syntes ikke olje- og energiministeren var så flink til å svare.

– Han sa at det var viktig å spare strøm, så det
var bra. Men han svarte ikke i det hele tatt på mitt
spørsmål om olje.
Etter at Jarl Erik gikk ned fra talerstolen
ble han stoppa i gangen av flere delegater på
landsmøtet som roste miljøagenten for klare og
tydelige spørsmål og at han var flink til å få fram
sin mening.
Vil du lese mer om Jarl Erik og landsmøtet
i Naturvernforbundet kan du gå inn på
nettsiden vår: www.miljoagentene.no

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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MILJØQUIZ

Hva vet du om sol og sånn?
1.

Hvor mange ganger større enn jorden er sola?

4.

a) 100 ganger.
b) 109 ganger
c) 99 ganger

2. Hvilke av disse er ikke et bær?

a) 1/2
b) 1/3
c) 1/4
av disse får Osloskolene ikke
5. Hvilke
energien sin fra?

a) Agurk
b) Blåbær
c) Eple
av disse gudene er ikke en
3. Hvilken
6.
solgud?
a) Herkules
b) Ra
c) Heleos
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Hvor stor del av verdens befolkning
bor i tørre områder?

a) Tiss og bæsj
b) En skøytebane
c) Tungolje

Hvor lang tid bruker lyset fra solen
på å nå jorden?
a) 8 dager
b) 8 timer
c) 8 min

Løsninger på side 29

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

TEMA : SOL

Solskoler
Oslo kommune har bestemt at de skal slippe ut halvparten så mye klimagasser i 2030 som det de gjør nå.
Derfor har alle Oslo-skolene
byttet fra oljefyring, som ikke
er bra for miljøet, til miljøvennlig energi. For å varme opp
skolene med miljøvennlig energi
kan man for eksempel bruke
pellets, bakkesolfangere, biogass fra kloakk, fjernvarme og
varmepumper.
Varme fra tiss og bæsj
Det har vært viktig å finne
løsninger som er best mulig
for hver enkelt skole. Mange
skoler kan bli oppvarmet med
fjernvarme, mens andre steder
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må de bruke mer fantasi for å
finne gode løsninger. Ris skole
blir varmet opp av biogass fra
Bekkelaget Renseanlegg. Biogassen blir rett og slett produsert av
det vi skyller ned i do, altså tiss
og bæsj. Da blir skolen varm og
god og de som går på skolen blir
glade. Så kan de tisse og bæsje
mer, sånn at det blir mer biogass
til å varme opp skolen med.
Varme for en hel skole
En skøytebane kan samle opp
nok sol til å varme opp en hel
skole. Det nye is-annlegget i

Ullern Idrettspark fungerer som
en kjempestor varmepumpe.
For når man bruker energi
på å gjøre isen kald, skaper
man også varme. Denne kan
brukes til å varme opp skolene i
nærheten med. Om sommeren,
når det ikke er is på skøytebanen, kan man bruke den
varmen som oppstår når solen
skinner på plassen til å varme
opp skolen. Vi sier at vi bruker
skøytebanen som en solfanger.
Kunstgressbaner og asfalterte
parkeringsplasser kan også
bli solvarme-fangere. Da kan

Ris skole får varmen sin fra biogass
som kommer fra tiss og bæsj.

man for eksempel legge slanger
med veske i under asfalten eller
kunstgresset sånn at disse blir
varmet opp når solen skinner på
dem.
Slanger under asfalten
Den nye skolegården på Ekeberg
skole bygges med slike slanger
under asfalten. Den fungerer
som en stor varmeoppfanger på
varme dager. Varmen lagres i
energibrønner under bakken slik
at man kan bruke den hele året.
Det koster penger!
Det koster mange penger å skifte
ut alle oljefyringsanleggene.
Over 100 millioner skal Oslo
bruke på å få miljøvennlige
skoler. Men man kan også
spare mange penger på å bruke
miljøvennlig energi. Også er det
jo kjempebra at alle skolene i
Oslo får miljøvennlig energi.
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Produksjon og oppgradering
av biogass

Kloakk / avfall
fra Oslo

Biogass til
oppvarming

Glade barn

Transport av
komprimert gass

Gass brennes i
fyrrom
Eksisterend oppvarming
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Hva er
fjernvarme?

Hva er en
solfanger?

Hva er en
varmepumpe?

Fjernvarme kommer som
varmt vann eller damp helt
fra et fjernvarmeanlegg til
det huset som skal varmes
opp gjennom store isolerte
rør i bakken. Fjernvarmeanleggene bruker energi som
ellers ikke ville blitt brukt til
noe, som varme fra søppelbrenning eller kloakk.

En solfanger fanger rett og
slett opp den varmen som
solen lager. Vi sier at den
kan lagre solenergi som
varme. Det kan for eksempel være rør fylt med
vann som man legger i
slynger under asfalten på
en parkeringsplass, eller en
stor svart duk som fanger
opp varmen fra sola.

En varmepumpe er en
maskin som utnytter
forskjeller i temperaturen
som er ute og temperaturen som er inne til å
varme opp hus.
Noen varmepumper bruker
varmen i jorden, fjellet eller
sjøen, mens andre bruker
luften, nesten som en vifte.

FAKTA OM SOLA!
Solen
Solen er en stjerne som er
senteret for vårt solsystem,
der jorden og de andre planetene går i bane rundt solen.
Lyset fra solen bruker ca 8
minutter på å nå jorden.

Solenergi
Solenergi er den energien
som solen produserer og
avgir gjennom stråling.
Mengden solenergi som
treffer jordens overflate i løpet av 40 minutter er større
enn all energien verdens befolkning
trenger i løpet av et år.

Søndag er solens dag!
Solen består av 74 %
hydrogen og 25 % helium,
den siste prosenten består
av flere andre grunnstoffer.
Solen er så viktig at den til
og med har fått sin egen
dag. Søndag kommer av det norrøne
navnet sunnudagr, som betyr solens dag.

Noen mennesker tror
på solguder!
Det finnes flere
forskjellige solguder:
Ra var en solgud og den
første guden i den eldste
egyptiske mytologien. Ra skapte de
andre gudene og menneskene ble født
av tårene hans.
Helios er solguden fra den gamle greske
mytologien. Hver dag kjører han over
himmelen i en vogn som blir trukket av
fire hester.
Inti er solguden i det gamle inkariket.
Han var en kilde for varme og lys og liv
og en beskytter av mennesket.

Klipp ut denne sida og lim den inn i permen din!
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Hvor kommer energien fra?
Alle skoler bruker masse energi. Til lys, oppvarming, varmt vann i dusjene,
datamaskiner og masse mer. Men hvor kommer energien fra?
Dette er et oppdrag for ekte miljøagenter!
Ditt hemmelige oppdrag går ut på at du skal finne ut om skolen din bruker
fornybar og miljøvennlig energi. Snakk med læreren din, rektor eller kanskje
vaktmesteren.
Får skolen din energien sin fra:
Oljefyring

Fjernvarme

Solenergi

Elforsyning (Strøm)

Pelletsovn

Biogass
Annet:

Dersom skolen din ikke bruker fornybar energi og du leverer rapporten din
inn til Hovedkvarteret kan vi hjelpe deg og jobbe for at også din skole skal bli
miljøvennlig!
Lever rapporten din på www.miljoagentene.no/oppdrag, og få et nytt kult
merke på Min side.
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AGENTSIDER

må gå tilbake til oljefyringen jeg.
– Neida, sier Ravn. – Jeg vet
hvordan jeg skal koble dem!
Har du skjønt hvordan man
skal koble sammen mottakere
og solcellepanel slik at de får
den strømmen de trenger?

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.
Ravn har fått et hemmelig oppdrag fra Miljøagentene. Han
skal finne ut hvor skolen får
energien sin fra. Etter skolen
går han for å finne vaktmesteren. Vaktmesteren er ikke
på kontoret sitt i kjelleren, men
Ravn hører noen rare lyder bak
skolen, så han går for å se hva
det er. Da finner han vaktmesteren svett og rød i toppen,
med et virrvarr av ledninger,
kontakter og solcellepanel.
– Vi skal liksom bytte fra oljefyring til dette solcellepaneltullet her, men jeg tror ikke det
går. Jeg har fem solcellepanel
som produserer strøm, og så
har jeg fire mottakere som
trenger strøm, men jeg skjønner
A)

ikke hvordan jeg skal få det til.
– Kanskje jeg kan hjelpe deg,
sier Ravn.
– Det tviler jeg på, ganske
kompliserte greier dette. Strømmen skal fordeles fra alle
fem solcellepanel og alle
uttakene skal brukes.
Hvert solcellepanelene
fordeler strømmen
likt mellom de to uttakene sine, og alle
mottakerne må ha
eksakt den strømmen
de trenger. Men man
kan koble til strøm
fra så mange solcellepanel man vil.
– Nei, dette er for
komplisert. Jeg tror vi

B)
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C)

D)

E)
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Send løsningen til
anne@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist 20. oktober.
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Klimaendringer
Klimaet på jorden har alltid endret seg. Og selv
om endringer i solaktiviteten påvirker klimaet
tror nå forskere for første gang at de endringene
vi opplever i stor grad er menneskenes feil.
Vi slipper ut for mye CO2 og hugger ned for mye skog, særlig
i regsnkogen. Da stiger temperaturen på jorden og forskerne
kaller dette for global oppvarming. Da blir været anderledes
enn slik det pleier å være. Det blir mer tørke og kraftigere regntid. Ekstremvær og store stormer blir mer vanlig, og man tror at
verdenshavene vil stige, fordi isen på polene smelter.

Hva er CO2?
CO2 er en klimagass som
finnes naturlig i luften. Men
når vi forbrenner for eksempel olje forstyrrer vi jordens
naturlige ballanse slik at det
blir for mye CO2 i luften. Vi
sier derfor at CO2 problemene er menneskeskapte.
kilde: klima og forrurensingsdirektoratet

Forskere i FN mener at det er mye bedre og billigere å stanse
klimaendringene nå enn å betale for de skadene det kan gjøre
i fremtiden.
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Ørken og
ørkenspredning:

Tørken
på Afrikas
Horn
Tørken på Afrikas Horn er den verste på 60 år.
Det har regnet mye mindre enn det pleier å gjøre og noen
steder har det ikke regnet i det hele tatt på over to år! Når det
er tørke blir det mangel på vann. Både til å drikke og til å dyrke
mat. Da slutter plantene å gro og både folk og dyr sulter. Mange
millioner mennesker står nå i fare for å bli rammet av sult.
Store deler av Afrikas Horn har blitt til ørken bare de fire siste
årene. I år kom ikke det regnet som får frøene til å vokse, og
derfor kan ikke mange familier høste avlinger slik de vanigvis gjør. I Afrika er det vanlig med tørkeperioder, men de siste
årene har tørkeperiodene kommet oftere og vart lengre. Derfor
har det blitt et problem. Tørken gjør at de som vanligvis klarer
seg godt nå får problemer. De som er fattige fra før og har lite
mat står i fare for å miste livet.
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Ørken er områder hvor det
nesten ikke regner. Da blir
jorda veldig tørr slik at det
ikke kan vokse noen planter
der. Noen steder er ørkenen
bare sand.
Ørkenspredning betyr at
ørkenen vokser. Dette skjer
når det kommer mindre
regn. Flere steder i verden
får ikke lenger så mye regn
som de gjorde tidligere.
Derfor tror man at ørkenen
kommer til å vokse mer enn
den har gjort før.
Afrika er det kontinentet
som vil bli mest rammet.
Her vil ørkenen vokse mest,
og fordi man får mindre regn
kan de ikke dyrke så mye
korn. Da blir det mindre
mat, og flere sulter og må
kanskje flytte fra de landsbyene de bor i.

TØ

FOTO: Flickr / Markus Solberg

R

KE

O

G

FL

O

M

Flom
i Norge
Flom er en oversvømmelse langs en elv, bekk
eller innsjø.
De vanligste grunnene til flom i Norge er at det regner mye og
lenge, eller at det blir fort varmt om våren sånn at det er mye
snø som smelter raskt. Det er vanlig at det blir flom noen steder i
Norge når snøen smelter. Men de siste årene har været og klimaet
endet seg. Målinger viser at det blir varmere i hele landet og at det
flere steder kommer mer regn nå enn før.
I sommer har det vært store og ødeleggende flommer flere steder i Norge. Da måtte flere hundre personer evakueres. Det betyr
at de måtte flytte ut av hjemmene sine til flommen var over. Flommen gjorde også store skader på veiene og jernbanen. Klimaforskerene sier at dette er uvanlig.
Heldigvis er det sjelden at flom her i Norge blir farlig for mennesker. Vi er nemlig så heldig at vi har noen forskere som

passer på oss, slik at vi får
vite dersom det blir flom. Da
kan vi flytte folk, og sørge for
at færrest mulig blir skadet.
Slik er det ikke i de fattige
landene i sør. I fjor sommer
var det flom i Pakistan. Det
var den største flommen som
hadde vært der noensinne
og store deler av landet var
oversvømt. Over 20 millioner mennesker måtte flykte fra husene sine. Mange
barn ble syke og fikk ikke
gått på skole fordi skolen var
ødelagt av flommen.

17

MILJØNYTT
100 000 nye trailere
NSB legger ned godsterminaler og lange godsstrekinger. Da må mange tusen tonn gods fraktes
med forurensende trailere isteden og klimagassutslippene øker.
Dette kan bety 100 000 nye trailere på norske veier.
Allerede kommer 1/3 av norske klimagassutslipp fra
transport. Dersom vi skal minske den globale oppvarmingen trenger vi mer transport med tog og mindre
bruk av vei.

Hurra for posten!

FOTO: Katarina Lovær Solvang

Posten har fått mange nye el-biler. I Bergen er allerede bilene på plass og klare til å dele ut post. Posten
har nemlig som mål å gjøre all postutdeling CO2-fri.
De har derfor kjøpt inn mange el-biler, el-traller og
el-jeeper. Vi håper at Posten får el-biler i hele Norge.

Solkongene
To smarte karer på 19 år, syntes det var teit at de ikke
kunne bruke solenergi på telefonen når den holdt på å
gå tom. De har derfor utviklet et deksel med solceller
til iPhone som lader telefonen når den ligger i solen.
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Råtne bær
I Norge råtner hvert år masse ville bær fordi folk
ikke gidder å plukke dem. Og istedenfor importerer
vi tonnevis med ville bær fra andre land sånn at vi
skal kunne kjøpe dem i butikken. Miljøagentene oppfordrer alle miljøagenter til å plukke bær! Men snakk
med en voksen før du spiser noe du ikke vet hva er.
Noen bær er nemlig giftige. Visste du forresten at tomat, banan, agurk og appelsin også er bær?

Trondheim på topp!

Foto: Flickr/Sparebank 1

Naturvernforbundet har testet hvor miljøvennlige
de ni største byene i Norge er og Trondheim vant!
Miljøagentene gratulerer. Fredrikstad, Sarpsborg,
Bærum og Tromsø kom på sisteplass. Så i disse
byene har alle miljøagenter en viktig jobb å gjøre.
Få byen din til å satse på miljøet!

Lykkelige griser

FOTO / KILDE: Dyrevernalliansen

Mange griser må stå hele livet i betongbinger. Men
grisene på Åmot gård får gå ute hele året. Det blir
det lykkelige griser av. Da kan de spise masse deilige
planter og røtter som finnes naturlig i naturen, og
bæsjen deres blir god gjødsel sånn at nye planter kan
vokse og bli grisemat. Blir de kalde og våte kan de
sove i små hytter som er isolert med halm. Der liker
de å ligge i en diger haug og kose seg sammen.

19

OPPGAVER
Tegn din drømmeplanet!
Tenk om vi kunne lage en ny planet i solsystemet vårt. Hvilke
dyr bor der? Finnes det mennesker, eller kanskje noen andre
vesener? Hvilke planter finnes det? Hvor får man energi fra? Er
det bygninger der? Tegn din drømmeplanet.Husk å legge ved fullt
navn og adresse, så vi vet hvem du er. Fem heldige vinnere får et
fint tegnesett som de kan tegne enda flere flotte tegninger med.

Finn riktig silhuett!

Løsninger på side 29.

Klarer du å finne ut hvilken silhuett som tilhører giraffen?

D)

B)

A)
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C)

Finn åtte feil

Klarer du å se hva som er forskjellig på de to bildene fra naturstien på Pstereofestivalen?
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OPPSLAGSTAVLA
Bokanmeldelse:

Grønne
barn!
Boken ”Grønne
Barn” er laget
spesielt for alle barn
og unge som vil lære mer
om miljøvern på en spennende måte.
Boken har fokus på at alt henger sammen
med alt – og at selv små grønne handlinger
gjør en forskjell!

Miljøagentene Sean (10 år) og Connie (9 år) har
tatt en titt i boken og de likte den godt. ”Figurene
er morsomme. Den ene ser ut som en gummihanske med propeller på hodet og på magen.
Og den går på hjul, så den bruker ikke strøm.”
De likte også oppgavene i boken. ”De er kule,
fordi jeg kan bruke naturen ute til å lage noe,
istedenfor å hugge ned trær for å lage ark som
jeg kan tegne på, ” sier Connie. Sean vil lage
fingravtrykk-hare, natur-skulptur og mat-trykk.
Dersom du vil kjøpe boken kan du sende en
e-post til: kundepost@nofafo.no
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Skikkelig stilig
fantasitog!
Kaja N. A. Nielsen fra Gjettum har
tegnet et flott fantasitog til oss!
På side 22 er det en ny tegnekonkurranse. Tegn din egen
drømmeplanet og send inn til
Hovedkvarteret!

Landsmøte på
landsleiren
Alle som kommer på landsleir
14. – 16. oktober får være med
på å bestemme hva Miljøagentene skal jobbe med de to
neste årene.
Miljøvernministeren, Erik Solheim,
synes den jobben du gjør som miljøagent
er så viktig at han kommer på landsleiren.
Kan du ikke komme på landsleir kan du
likevel være med å bestemme. Hva synes
du er viktig? Send oss forslag til hvilke
miljøsaker du brenner for. Send en e-post
til: anemarte@miljoagentene.no
Kaja N. A. Nielsen, 8 ½ år Gjettum.
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PREMIEOPPGAVER
Premieoppgave 1
Hvor mange soler som
dette klarer du å finne?
Tell med denne også.

Premieoppgave 2
Besvar spørsmålet og fyll ut svaret. Du
finner svarene et sted i bladet. Stokk om
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Prøv å
på mi svare
premi nst to av
eoppg
a
Lykke vene!
til!
på bokstavene i de fargede rutene. Da vil
du komme fram til noe som er veldig viktig
å ta vare på!

Premieoppgave 3
Fyll inn ordene som hører til bildene, og stokk om på bokstavene i de fargede rutene. Da vil
du komme fram til noe alle kan bli hvis vi er litt uheldige.

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så er du med i trekningen av
Miljøagentenes Klimabok fra Gyldendal
Svarfrist: 20. oktober 2011.
Premieoppgave1:.................................................soler.
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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VERV EN VENN!
Få fine premier!

Jorda trenger flere miljøagenter.
Få med deg vennene dine!

Vi skal få nye vervepremier. Hva slags premier kunne DU tenke deg. Fortell oss hva
som skal til for at du skal verve alle vennene dine til å passe på jorda vår. Send en
e-post til post@miljoagentene.no og fortell
oss hva du ønsker deg.

Verv 2:

?

Verv 5:

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
Klimaboka

Fornavn:...............................................................................
Etternavn:............................................................................
Adresse:...............................................................................
Postnummer og sted:............................................................
Alder:.....................................................................................
Mobil:....................................................................................
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Kr. 62,50
kr. 200,00

??

Verv 10:

Denne sjøstjernen får det mye verre dersom førdefjorden blir full av giftig avfall.

Fjorden er ingen
søppelplass!
Førdefjorden er en av Norges reneste fjorder, men nå har lokale
politikere sagt ja til at en gruve skal få dumpe masse giftig avfall
der i 50 år!
Ta vare på dyrelivet i
Førdefjorden!

Det vil ikke Miljøagentene i
Sogn og Fjordane! Og heldigvis er det mange natur- og
miljøvernorganisasjoner som er
enig med dem, så nå er det opp
til Miljøvernministeren.

Førdefjorden har mange
sjeldne fisker og planter, som
ikke tåler at fjorden deres blir
en søppelplass.
Kjære Miljøvernminister.
La fjorden leve!
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Gå til skolen 2011
8. september arrangerte Miljøagentene Gå til skolen dagen.
Over 15 000 elever fra hele landet var med og gikk til skolen.

Haukeland skole
– Flere må gå for å få bedre luft i
Bergen, sa barna til Barneministeren
Audun Lysbakken.
Han sa at alle barn skal ha mulighet
til å gå til skolen, og at her har politikerne en jobb å gjøre.

Miljøagenter ble hørt i bystyret i Bodø!
Miljøagentene Erik Morgan (10 år) og Maja Louise
Cruickshank (10 år) fortalte politikerne i bystyret i Bodø at
det var viktig at så mange skolebarn som mulig enten går
eller sykler til skolen.

300 barn gikk til
Kolbotn skole
300 elevløfter og krav om bedre
sykkel- og gangstier ble overrekt ordføreren av Jenny (12 år), Thea (12 år),
Tobias (12 år) og Adrian (12 år) som
holdt appell i skolegården foran alle
elevene, politikerne og morgennyhetene på TV og radio.
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Farlig skolevei på Ilseng i Hamar
På Ilseng er skoleveien så farlig at elevene at de må
kjøre buss den korte veien.
– Vi vil mye heller sykle til skolen, sier Teodor (10 år).

LØSNINGER
Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 4 / 2011
Løsning på oppgave 1:
11 Tog

Løsning på oppgave 2:
Svaret er Svanemerke

Quiz side 7
1 – B: 109 ganger
2 – C: Eple
3 – A: Herkules
4 – B: 1/3
5 – C: Tungolje
6 – C: 8 min

Løsning premieoppgave 3:
Ordet er Aksjon
1 Vinner får den flotte klimaboka vår, skrevet av Daniel Sellevoll.
Linn J. Dye, 11 år, Hokksund
Trøstepremier:
Peter Johan Flått-Bjørnstad, 10 år, Stokke
Oskar Jasierski Nageb, 11 år, Oslo

Silhuettoppgave side 20
Silhuett D hører til bildet
av giraffen.

Finn åtte feil side 21

Vinnere av
Ravn-historien i nr 4
Løsning: Hun kunne umulig vinne
med én stemme dersom alle i klassen stemte. De var 18 stykker i klassen, dermed må man minimum vinne
med to stemmer.
Vinner er: Jenny Ødegaard Ottesen,
10 år, Greåker
Vi gratulerer med en økologisk t-skjorte fra Miljøagentene.
Vi gratulerer alle barna.
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Miljøagentene takker for støtten!

Vi støtter alle
miljøagentene!

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!

