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KJÆRE MILJØAGENT

LAG EN
AKSJON!
Godt nytt Miljøagentår! Vi på
hovedkvarteret er skikkelig glade for
at du er miljøagent også i 2012. Vi
har en kjempeviktig oppgave foran
oss, og vi håper derfor du er klar for
nye hemmelige oppdrag, aksjoner
og aktiviteter.
Dette nummeret handler om
aksjonisme, som jo i grunnen er alt vi
gjør som miljøagenter. Vi i Miljøagentene begynner året med en av våre
viktigste aksjoner, nemlig Tomgangsaksjonen 2012. Står bilen i ro i mer
enn 20 sekunder, lønner det seg for
både miljøet og for lommeboka å slå
av motoren. Har du fortsatt ikke vært
på tomgangsaksjon, er det ikke for
sent! Gå ut og finn biler som står på
tomgang og si klart ifra at det vil vi
ikke ha noe av. Lufta er for alle!
Vil du også lage en aksjon,
kan du få morsomme tips her:
miljoagentene.no/aktiviteter
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Min største miljøbragd:
Jeg går til skolen hver dag!

Min største miljøtabbe:
Ikke trekket mobilladeren
ut...

Skriv en hilsen
til Erik!

Derfor er miljøvern viktig:
Miljøet er en av de største
delene av jorda. Tar vi vare
på miljøet tar vi vare på
jorda, og tar man vare på
jorda tar vi vare på miljøet!

Gå inn på nettsiden vår,
miljoagentene.no, logg
deg inn på «min side» og
skriv en hilsen til Erik F i
gjesteboken hans!

Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Erik F
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MILJØNYTT
Foto: www.flickr.com/photos/mr_wahlee

Lager plast av
juletrær
TEKST: Tor Bjarne Christensen

Sparer masse
strøm
TEKST: Tor Bjarne Christensen

Mer enn 600 000 hus har nå varmepumpe.
Varmepumper lager varme på en miljøvennlig
måte, som gjør at vi bruker mye mindre strøm til
oppvarming her i landet. Varmepumpene sparer
faktisk så mye strøm at du trenger 15 vannkraftverk for å lage like mye. På en måte kan vi si at
varmepumpene redder 15 vakre elver fra å bli lagt i
rør og bli til vannkraftverk.
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Rekordvarmt i 2011
TEKST: Tor Bjarne Christensen

2011 var et rekordvarmt år. Man har målt temperaturen i Norge i mer enn hundre år. Bare årene 1990
og 2006 var like varme som 2011. Varmest var det
i Nord-Norge. Der var det 2-3 grader varmere enn
normalt. Forskere mener at det blir varmere på jorda blant annet fordi vi mennesker slipper ut klimagasser. Når temperaturen stiger, forandres naturen.
Det kan føre til at noen planter og dyr blir utryddet.

FOTO: Scanstock

FOTO: Danny Sotzny

Visste du at man kan lage plast av juletrær? Snart
kan du kjøpe pålegg og fisk pakket inn i plast laget
av furu og gran. Akkurat nå jobber flere norske forskere med saken. Denne plasten kan holde maten
fersk lenger. Dessuten er det bra for miljøet, fordi
den blir til jord når den kastes. Nå lages nesten
all plast av olje. Havner den i naturen, skader den
planter og dyr.

FOTO: Kristian Skjellum Aas

Klimaavtale i 2015
TEKST: Tor Bjarne Christensen

Kan redde biene
TEKST: Tor Bjarne Christensen

Uten at man forstår hvorfor, har store mengder bier
over hele verden dødd de siste årene. Biene er utrolig viktige, fordi de bestøver blomstene til bær, frukt
og grønnsaker. Uten dem blir det hverken epler eller
pærer i fruktfatet. Nå har en forsker ved et norsk
universitet funnet et protein, eller et eggehvitestoff,
som kan brukes til å lage medisin til biene. Gode
nyheter for alle fruktelskere, med andre ord.

FOTO: Joachim S. Müller

FOTO: Karen Roe

På klimamøtet i Sør-Afrika før jul ble verdens land
enige om at det skal lages en ny klimaavtale innen 2015. Avtalen skal sørge for kutt i utslippene
av klimagasser. På den måten kan man hindre at
klimaendringene skader planter, dyr og mennesker.
Norges miljøvernminister Erik Solheim er blant dem
som kjemper for at klimaavtalen skal bli så god
som mulig.

Få en torsk i
familien!
TEKST: Tor Bjarne Christensen

Uansett hvor rar familien din er, er du nok ikke i familie med en fisk. Det kan du gjøre noe med nå. Folkeaksjonen, som jobber mot oljeboring i Lofoten, tilbyr nå
folk å adoptere en torsk. Da får du egne nyhetsbrev
fra torsken din. Denne meldingen fikk vi av vår torsk:
– Har du noen nyttårsløfter? Mitt er ikke å bli spist av
en sel. Blobb, blobbiblobb! (godt nyttår!)
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TEMA : AKTIVISME

Fra Natur og
Ungdom sin
aksjon utenfor
Arbeiderpartiets
landsmøte i 2009.

Hva er
aktivisme?
Aktivisme er tema for dette bladet.
Vi kan si at aktivisme er å gjøre noe
for å forandre noe.
TEKST: Anne Bleiklie / FOTO: Natur og Ungdom / Einar Lie Slangsvold

Man kan for eksempel ha en
aksjon fordi man er enige eller
uenige i noe. Aktivisme kan
være veldig mye forskjellig,
alt fra å skrive et leserinnlegg
i avisa til å gå i store demonstrasjonstog eller å lage en
stunt-hage.
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Fordi vi har demokrati og
ytringsfrihet er de fleste former
for aktivisme i Norge lovlig.
Noen velger likevel å bruke noe
som kalles sivil ulydighet som
virkemiddel for kjempe for det
de tror på. Sivil ulydighet vil
si at man bryter loven. Man

kan for eksempel lenke seg fast
et sted eller nekte å flytte seg
når politiet ber om det. Dette
gjorde mange for å hindre byggingen av monstermastene i
Hardanger.

Piknik på en
parkeringsplass!
TEKST: Anton Petter Hauan – fra NU og styret i
Miljøagentene

Da jeg bodde i Tromsø ville
vi at sentrum skulle bli fritt
for biler slik at man kunne
gå i flere gater og at bussene
slapp å stå i kø. En ting som
tar mye plass i sentrum, er
parkeringsplassene! Parkeringsplassene er også der man
møter de fleste som kjører bil,
derfor arrangerte vi piknik på
parkeringsplassen. Vi kjøpte
parkeringsbilletter og parkerte
syklene våre, i tillegg hadde vi
et piknikpledd og masse god
mat! For at de
som

gikk forbi skulle forstå hvorfor å sende opp varmluftsballonger
med budskapet på. De hadde vi
vi var der, malte vi et banner
laget selv av silkepapir
som vi hang opp. I løpet
i forskjellige farger.
av pikniken kom det
Aktivisme
Aksjonsdagen ble
veldig mange menAktivisme er å
varmluftsballongene
nesker forbi. Noen
gjøre
noe
for
først sendt opp, så
syntes vi var tøffe
å forandre noe
gikk vi i fakkeltog og
og andre syntes vi
til slutt var det forestillvar teite. Men siden
ing på kulturhuset. Etter
vi snakka med alle samforestillinga fikk vi komme
men om hvorfor det er lurt
med mindre biler i sentrum, ble opp på scenen og ble takket for
mange enige med oss. For hvem samarbeidet og de flotte ballongene.
vil vel ikke ha mer gågater,
bedre byluft og at bussene
ikke må stå i kø? I tillegg kom
avisa og skrev om at vi var der,
slik at alle som ikke kom på
parkeringsplassen kunne lese
om det dagen etter! Vi hadde
det veldig gøy!

Sang for
Obama
TEKST: Ane Marte Rognskog - LokallagsAgent

Den aksjonen jeg husker best
er en av de aksjonene som var
under klimaforhandlingene i
København i 2009. Da reiste jeg
sammen med 100 ungdommer
Boikott
til København og vi hadde en
TEKST: Mina og resten av MiljøagenBoikott er økonomisk akaksjon hver eneste dag da vi var
tene i Vågan.
tivisme. Da kan man for eksder. Men den beste var da vi akempel la være å kjøpe varer fra
sjonerte mot Barack
I februar var det
et bestemt land eller en bestemt
Obama, for at
fakkeltog mot
fabrikk fordi man er uenige med
USA også
oljeboring på
dem. I Norge boikottet vi for
Svolvær torg
Demonstrasjon skulle skrive
eksempel fransk vin på midten
under på
arrangert av
Demonstrasjon er en
av 1990-tallet i protest fordi
avtalen. Da
folkeaksjonen
aksjon der flere
Frankrike prøvesprengte athan kjørte
mot oljeboring.
mennesker samles for
ombomber i Stillehavet.
på vei mot
Miljøagentenes biå vise sin felles
det stedet
drag til aksjonen var
mening.

Ballonger mot
oljeboring
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møtet ble arrangert, kjørte han
forbi alle oss 100 ungdommene
som sto i veibanen. Jeg er sikker
på at han så oss, og jeg håper
at han også hørte sangen vår til
han: ”Obama is over the ocean,
Obama is over the sea”.

Gå til skolen
TEKST: Ellen Urdal - Miljøagent

På skolen min er det gå til
skolen aksjon. Jeg går hvert
eneste år. Og når skolen begynner den dagen teller lærene
opp hvor mange som har gått

til skolen. Etterpå
dvester, tørrfisk, og
teller rektor opp
hjemmelaget sang
Lobbyhvilken klasse
ville vi få ham til å
virksomhet
som vant.
si nei til oljeborLobbyvirksomhet
Også samles
ing utenfor Lo(Korridorpolitikk), betyr
hele skolen i
å snakke med politikerne foten, Vesterålen
gymsalen for
og Senja. Sangen
slik at de kan jobbe
å høre hvem
hadde
noen av
for din sak.
som vant. Den
medlemmene laget.
klassen som vinDen het ”Oljefritt er
ner får en premie og
på moten” og gikk til
den premien er at klasmelodien «Mamma Mia»,
sen skal bestemme en hyggelig
og var skikkelig kul. Vi fikk
ting de vil gjøre sammen. Og
mye oppmerksomhet, både
det var veldig mange som ble
fordi vi sang så høyt og fordi vi
veldig glade for å vinne.
var så mange og synlige. Derfor
kom vi både på radio og på TV.
To år etter aksjonen sa faktisk
Jens Stoltenberg og regjeringa
nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg
TEKST: Magnus Røed Hestvik
tror at denne aksjonen var en
- Medlemsagent
av flere ting som gjorde at vi
vant.
Min morsomste aksjon var i

Oljefritt er på
moten

april 2009. Da kom 150 medlemmer av Natur og Ungdom
til Oslo for å møte
statsminister Jens
Stoltenberg.
Med
gule
Sivil ulydighet
sySivil ulydighet vil si at man bryter loven, men
en sivil ulydighetsaksjon er ikke-voldelig og
skal gjennomføres offentlig i full åpenhet. Det vil
si at det ikke er hemmelig hvem som gjennomfører
aksjonen og hvorfor de gjør det. Dersom man velger
å bruke sivil ulydighet er det viktig at man tenker gjennom hvorfor man gjør det og at man kanskje prøver å
aksjonere på andre lovlige måter først.
Men det er ikke bare i dag man har brukt sivil ulydighet
for å kjempe for det man tror på. Sivil ulydighet har blitt
brukt for at kvinner skulle få stemmerett, for å styrte
Apartheidregimet i Sør-Afrika og for å gi folk rett til nekte
militæret her hjemme i Norge. Den indiske Mahatma
Ghandi er kanskje en av de mest kjente talspersonene
for ikke-voldelig motstand og sivil ulydighet.
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Propaganda

Propaganda er på
en måte det samme
som reklame, bare at
den ikke reklamerer for
en vare eller en ting
men politiske
meninger.

TIPS TIL UTEAKTIVITET:

EVENTYRHULE
DU TRENGER:
Stor snøhaug
Spade
Eventyrbok
Sitteunderlag
Stearinlys

ÅRSTID:

Vinter

HVA:

Eventyr i snøhule!

AK

TIV

!

HVORFOR:

Fordi eventyr blir mye mer
spennende når de blir fortalt
inne i en snøhule med stearinlys!
SLIK
GJØR DU:

Grav en hule som er stor nok til
en eventyrforteller og de som
skal høre på. Pass på å få en
stor snøblokk slik at dere kan lukke hulen fra
innsiden. Lag benker inne i hula, legg på sitteunderlag og sett lysene i snøen rundt omkring.
Ved å vedlikeholde
eventyrhula kan den brukes
mange ganger gjennom vinteren.
ELLERS:

EGNE
NOTATER:

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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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.
TEKST: Anne Bleiklie

Ravn var på Samfunnshuset
for å forberede årsmøtet til
Miljøagentene samme kveld.
Lillesøsteren hans Erle hadde
vært på butikken, og var kjempefornøyd da hun kom tilbake, og viste broren en pakke
tranebærkjeks og en flaske
saft! «Ravn, jeg fant til og med
økologisk blåbærsaft!»
«Kjempebra!» sa Ravn. «Sett
det i skapet på kjøkkenet.»
Klokken seks var alle samlet
på møterommet – både Miljøagenter og noen av foreldrene
deres. Ravn ventet til alle
hadde satt seg, så gikk han inn
på kjøkkenet for å hente saften
og kjeksene, men i skapet fant
han bare saften.
Ravn løp inn igjen på
møterommet. «Kjeksen er
borte!» Erle så forskrekket
på Ravn, «Noen må ha tatt
dem mens vi gjorde i stand her
inne!» sa hun. Ravn så utover
alle sammen. «Jeg har ikke
tatt de», sa Leo. «For jeg kom
nettopp, se jeg har fortsatt
snø på skoen min». «Vi har
ikke sett noen kjeks», sa mam10

man til Emil.
«Emil og jeg
var og kopierte
papirene til møtet».
Vanja så på ham med
store øyne. «Jeg tror det
er Selma», sa hun, «For
Selma elsker tranebærkjeks».
Selma så fortvilet ut. «Det var
ikke meg!», sa hun. «Jeg drakk
vann på kjøkkenet, men jeg så
ingen kjeks der». Erle så alvorlig på de andre. «Selma snakker
sant. Det var ikke hun som tok
dem». Ravn så spørrende på
henne. «Hvordan kan du være
så sikker? Selma var jo til og
med på kjøkkenet». «Ja», sa

Erle, «men den skyldige har
allerede avslørt seg selv».
Hvem har spist kjeksen, og
hvordan kan Erle vite dette?
Send inn løsningen til
anne@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist 1. mars.
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MILJØJOURNALISTER

Velg økologisk mat!
Maten du spiser kan også være
miljøvennlig!
TEKST: Runa Fiske / FOTO: Linda Engstad

Det finnes faktisk miljøvennlig mat. Hvis
maten du spiser er kortreist og økologisk mat,
så spiser du veldig miljøvennlig. Økologisk
mat er bra for kroppen, den er nemlig uten
sprøytemidler. Mange mener økologisk mat
ikke er bedre enn mat med sprøytemidler. Det
er litt rart at de synes det, når det er sånn at
forfedrene våre spiste mat uten sprøytemidler.
I steinalderen var det jo slik at man levde av
dyrene man jaktet på, og frukt og bær. Og det
finnes faktisk økologisk iskrem, som smaker
mye bedre enn vanlig is!
Vi må si ifra til butikkene og Stortinget
at vi vil ha økologisk og kortreist mat!
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Vil du
skrive
for miljøet?
Her skriver miljøjournalister fra hele
landet om saker de er opptatt av, eller de
rapporterer eller forteller om noe de har
vært med på. Vil du også være miljøjournalist? Send en mail til
anne@miljoagentene.no, så får du et nytt
oppdrag før hver utgave av Miløjagentrapporten.

Vil du ha tips til hvordan man
blir en bra miljøjournalist?
Gå inn på:
miljoagentene.no/journalist.

Fakkeltoget mot
oljeboring i Lofoten,
Vesterålen og Senja.
Foto: Line Lønning

Flest aksjoner!
Natur og Ungdom er nok de som er best på aksjoner i Norge. Derfor spurte vi i Miljøagentene dem
om hva de mener om aksjonisme.
TEKST / FOTO: Line Lønning

Når vi jobber for å ta vare på
miljøet er det viktig å vise hva
vi mener er riktig eller galt, bra
eller dårlig. I Natur og Ungdom
aksjonerer vi ofte for å vise
fram hva vi mener. Av og til har
vi veldig store aksjoner, som da
vi lagde et kjempestort fakkeltog mot oljeboring utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja.
Da møtte over 1200 mennesker
opp for å gå i fakkeltog i Oslo.
Det var veldig morsomt, og vi
fikk vist politikerne at veldig
mange mennesker var imot
oljeboring. Bare to dager etterpå bestemte politikerne at
det ikke skulle bli oljeboring i

de verdifulle havområdene. Vi
vant!
Vi lager ikke store fakkeltog
hele tiden, som oftest har vi

litt mindre aksjoner. Da har vi
med plakater eller bannere med
slagord. Noen ganger møter vi
politikere og gir dem gaver. Vi
får også ofte oppmerksomhet i
media og da vil kanskje andre
også være med å gjøre bra ting
for miljøet!
Det er veldig kult!

NU og Miljøagentene krever at
Erik Solheim tar vare på norsk natur!
Foto: Line Lønning
13

«Miljøagenter»
i Afrika!
TEKST: Billy Lombe og Anne Bleiklie / FOTO: YEN Zambia

I Zambia, som er et land i Afrika, finnes
det en organisasjon som heter YEN –
Zambia. YEN står for «Youth Environment
Network» - som betyr «Miljønettverk for
barn og ungdom».
I de grønne klubbene lager de bilder som de
auksjonerer eller selger til inntekt for miljøsaken.
Og bildene er laget av søppel!
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Her er en av de grønne
klubbene i YEN Zambia

YEN jobber litt på samme måte som Miljøagentene. De lærer barn og unge om miljøvern
og får dem med i kampen for et bedre miljø.
På den måten kan barn og unge i Zambia
jobbe for at både miljøet og livene deres blir
bedre. Afrika er et av de områdene i verden
som blir hardest rammet av klimaforandringer
derfor er det viktig at barn og unge lærer om
hvilke konsekvenser klimaforandringene kan
få for dem.

Hvert år arrangerer de en miljødag der de
opptrer og selger ting de har laget.
YEN har «Tenk grønt» – klubber på ti forskjellige skoler. Der har de en kampanje som heter
«Tenk grønt, handle grønt». Denne kampanjen handler om fire ting: redusere, resirkulere,
gjenbruke og gjenvinne. De som er med i «Tenk
grønt» – klubber planter også trær for å hindre at
det blir mer ørken, og de jobber for at skolene
skal begynne å resirkulere og sortere søppla si.
Det som er veldig bra med treplanteprosjektet
er at flere av trærne er frukttrær sånn at barna

også kan plukke deilig frukt av trærne.
For å spre budskapet sitt om at alle må bli
mer miljøvennlige og ta bedre vare på jorda
lager medlemmene i de grønne klubbene
bilder, dikt, sanger og teaterforestillinger om
miljøet. Barna i Zambia er opptatt av at vi
bare har én jordklode, og at derfor er det superviktig å ta godt vare på den og på miljøet
vårt slik at mange generasjoner etter oss
også kan leve godt.
Her har de laget en plakat som forteller om
hvor dumt det er å bruke plastposer.
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KULE AKSJONER!

Tekst: Anne Bleiklie

dig skittent, og i stedet for å male på veggen så
vasker man bort skitten i et mønster eller inni en
form (sjablong). Eller man kan lage mosegraffiti
der man rett og slett lager en moseblanding som
man kan skrive på veggen med, også vokser
mosen i det mønsteret du har «malt» på veggen.

Gatekunst
Å lage gatekunst, eller streetart, er også en måte
å aksjonere på og å ta gata tilbake. Hvem har
bestemt at det bare skal være lov med reklame
på veggene i byen, eller at det skal være grått
og kjedelig? Noen bruker gatekunsten for å si
hva de mener, andre vil bare pynte opp i byen.
Det finnes mange måter å lage gatekunst på.
Noen bruker spraybokser, maling, klistremerker
og sjablonger, men man kan også lage motsatt
graffiti. Da må man finne et sted der det er vel16

FOTO: Flickr

FOTO: Anne Bleiklie

FOTO: Flickr

Det finnes mange kule aksjoner
og måter å ha aksjoner på. Noen
er veldig politiske, andre mest for
morro. Det beste er når aksjonen
er begge deler. Her kan du lese om
mange ulike måter å aksjonere på.

Stunthager og geriljagartnere
Å lage stunthager er å lage små hager og grønneplasser rundt i byen. En gerillja-gartner er en
som lager stunthager. Kanskje synes geriljagartneren at fortauet ser litt grått og trist ut, eller
at det er for mange parkeringsplasser og for få
parker. Noen stunthager blir laget om natta, andre
mens folk går forbi og titter. Kanskje kan du
få litt jord og noen blomster fra hagen og plante
dem et sted i byen som trenger litt natur?

FOTO: Flickr

Streets, som betyr ta gata tilbake, er en aksjonsbevegelse over hele verden. De mener at
det er menneskene som bor i byene som skal
bestemme hvordan gatene blir brukt. Over
hele verden har man protestert ved å sperre av
gater og ha fest og musikk der. Noen Miljøagenter sperret av en gate og hadde akeaksjon
sist vinter. Fordi de syntes gata var så fin å ake
i, fikk bilene kjøre en annen vei. Man kan også
ha en TUT-aksjon. Da lager man en plakat med
det man vil aksjonere for eller mot. For eksempel «TUT for bedre kollektivtrafikk!». Så stiller
man seg opp ved en vei, eller i en rundkjøring
med plakaten og ser hvor mange som tuter.

Reklame som lyver!

FOTO: Flickr

Nesten alle bildene i reklame er retusjert,
som betyr at noen har forandret på dem i et
bildeprogram etter at de ble tatt. Når de menneskene vi ser i reklamen faktisk ikke er så
pene eller så tynne som det ser ut som, er det
dumt når mange unge gjerne vil se ut som dem
i reklamen. Derfor har mange ungdomsorganisasjoner laget en aksjon som heter Ungdom
Mot Retusjert Reklame.

Ta gata tilbake!
Hvem eier gatene i byen og bestemmer over
dem? De som bor der? Politikerne? De som
har butikkene sine der? Bilene? Reclaim the
17

OPPSLAGSTAVLA
Rødlista:

ULV

Miljøtips:

Vask klær på lav
temperatur!

Det aller meste blir rent når vi
vasker det på 40 grader og mye
kan vi faktisk vaske på 30 grader. Da sparer vi mye strøm. Kan-

Foto: www.flickr.com/photos/jcaputo4

Ulven er et rovdyr som tilhører hundefamilien. I Norge
finnes det ca 30 ulver på noen
få steder på Østlandet. Det
har blitt mindre og mindre ulv
i Norge, og derfor ble ulven
fredet for over 30 år siden. I
2010 havnet den på rødlista
fordi den er kritisk truet. Ulven
spiser bare kjøtt, og spiser
helst 4-6 kg kjøtt, bein og hår
hver dag. Men den kan klare
seg flere uker uten mat og
spiser derfor mye når den har
muligheten. Ulven er ekstremt
menneskesky og er derfor
ikke farlig for mennesker.

18

skje kan vi droppe å vaske så
ofte og heller bruke tøyet en dag
til? Rundt 11 prosent av strømmen vi bruker i huset hjemme
kommer fra vaskemaskinen.
Dersom dere skal kjøpe vaskemaskin, spør etter en modell
med enegiklasse A. Det vil lønne
seg - både for dere og miljøet.

HOT or NOT?
HOT
SMS-BETALING
PÅ BUSSEN
I Trondheim kan du
betale bussen med
mobilen. Miljøagentene håper dette blir
mulig mange andre
steder snart, for dette
er jo kjempelurt!

Snø

Snøhuletur

Lue

STORE NYE
OLJEFUNN
Vi vil ikke ha flere
store oljefunn! Man
må ikke hente opp
all oljen selv om man
finner den.
Oljeboring er ikke bra
for miljøet!

Tomgangskjøring

Palmeolje

Nasjonal rødliste:

Nasjonal rødliste er en liste
over dyr og planter som er
trua av utryddelse eller er
veldig sjeldne. Vi presenterer et nytt trua dyr i hvert
nummer av Miljøagentrapporten.

Storm og Ras

NOT

Tegnekonkurranse - drømmeaksjon!

Foto: www.flickr.com/photos/wainwright

Tegn din drømmeaksjon. Hva ville du
aksjonert for, og hvordan ville du gjort
det. Her er det lov til å bruke fantasien. Du kan aksjonere for hva du vil!
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.
Send tegningen din til oss i posten
eller på e-post: post@miljoagentene.no

Vinnere av forrige
tegnekonkurranse:

Leketips:

EKORNSISTEN!

Magnus Reite-Bjellaas, 9 år Vassenden

Ekornsisten lekes i et skogholt med
trær som “friplasser”.
En person har sisten og skal prøve å ta de
andre mens de beveger seg mellom trærne.
Når noen kommer bort til treet ditt, må du vike
plass og løpe til et annet tre før du blir tatt.
Den som blir tatt får sisten.
Lett: Nok trær til alle bortsettfra den som har
sisten
Middels: Færre trær enn de som leker, f.eks:
5-6 trær og 8-10 deltakere
Vanskelig: Man må klatre opp i treet for å
være fri

Marius Holtet, 9 år,Våler i Østfold
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LOKALLAGET

NESODDEN
TEKST / FOTO: Lokallaget på Nesodden

Hei, alle sammen! Vi er Nesodden
lokallag og er mellom 15 og 30 aktive.
Vi møtes både i skog og mark, er ute i
barnehager og skoler.
Vi er et styre med fire barn: Thanos, Hulda, Daniel og Vårin og to voksne. I januar og august samles vi og foreslår aktiviteter for det neste halvåret
som vi så stemmer på. Vi møtes to ganger i

Lokallagsnytt:

halvåret. Fast på programmet er et miljøtema,
morsomme leker med både voksne og barn og
god mat.

Før jul arrangerte Miljøagentene
i Trondheim sitt tradisjonelle juleverkMiljøagentene på Gokstad er godt
sted. Inne kunne man lage julegaver
i gang med sin CD-produksjon med
og ute var det ponniriding og aking.
nye klimalåter. De har fått med seg flere
Det hele ble avsluttet med deilig økoloskoler og gleder seg til innspilling og
gisk julegrøt og de samlet inn 600 kr til
plateslipp.
Miljøagentene på Sri Lanka.
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Disse aktivitetene
har vi likt aller
best:
Miljøvennlig bursdag
Vi lånte speidernes lavvoer
inne i skogen og samlet
oss der. Vi hadde stasjoner der vi gikk fra voksen til
voksen og kom med alt vi
hadde av ideer på hvordan vi kan gjøre det med
gaver, innpakking, pynting,
mat osv. I tillegg hadde vi
grillspyd med grønnsaker
og øko-pølser, bål inni lavvoen og leker.

Bytte leker-dag

Her møttes vi i uteområdet til en barnehage
der det var tak vi kunne
gå under ved regn. Alle
hadde med seg leker vi
ikke ville ha også byttet vi.
Vi barna i styret ble også
enige om at alle skulle
ha med mat til felles
bord, og det ble kjempegodt. I tillegg hadde
vi samme ansvar for å lede leker. En topp dag!

Miljøtips
fra Melina og Vårin:
Ikke kast søppel på bakken.
Gå, ak, sykle til
skolen.

Stand på miljøfestival

Her hadde vi smaksprøver
på økologiske og vanlige
gulrøtter, smaksprøver på
øko-snacks og godteri,
miljøagentenes natursti og
miljøvennlig bursdagsquiz.
Det var veldig gøy å delta
og stå og være kul og dele
ut smaksprøver, verve nye
medlemmer, møte mange
folk, være med på alt det
andre som skjedde på festivalen og få besøk av Ane Marte fra hovedkontoret.

Vil du at vi skal presentere ditt lokallag?
Send en e-post til anne@miljoagentene.no
Miljøagentene har lokallag over hele
Norge. Gå inn på miljoagentene.no/
lokallag og finn ditt nærmeste lokallag
eller få tips til hvordan du kan starte ditt
eget!

Miljøagentene på Askøy planlegkallaget SkøyDis i Oslo hilsningstale fra
ger journalistkurs, og har invitert Anne talerstolen til applaus og trampeklapp.
og Ane Marte til vestlandet for inspirere
Har ditt lokallag gjort noe spennende i
mange nye miljøjournalister!
Under Natur og Ungdom sitt
landsmøte i Januar, holdt Mikkel fra lo-

det siste? Send en e-post til anemarte@
miljoagentene.no og fortell om det! Send
gjerne også med et bilde.
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Miniagentene

Nå skal du få bli kjent med miniagentene. Du kjenner kanskje
miljøagent Ravn fra før, som er så flink til å løse mysterier? Han har
en lillesøster som heter Erle, og sammen med de to kompisene sine
Leo og Emil har de laget en klubb som heter Miniagentene. De er er
kjempeflinke til å utføre hemmelige oppdrag og til å passe på at de
voksne er miljøvennlige.

Fargelegg
dinosauren!
Pappan til Leo er skikkelig
flink til å tegne. Kanskje du
vil hjelpe miniagentene å
fargelegge denne dinosauren
som han har tegnet til dem?
Kanskje du kan finne på et
navn til den også?

På disse sidene blir det saker og
oppgaver for de minste miljøagentene. Er du en miniagent selv?
Da kan du kanskje få hjelp av en
voksen til å skrive litt om hva du
pleier å gjøre når du er miljøagent
og sende det inn til oss, så kanskje
du kommer i neste nummer av
Miljøagentrapporten? Send gjerne
inn et kult bilde av deg selv også!
post@miljoagentene.no
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Dyr liker også å ha venner. Men hvordan blir vi venn med et
dyr? Det er viktig å lære seg hva dyrene liker og ikke liker. De
fleste dyr er som deg. De liker å bestemme mest mulig selv.
Noen ganger må man ta seg god tid dersom man ønsker å bli
en god dyrevenn.

HUND

Foto: www.flickr.com/photos/powazny

D

N

YREVEN

TEKST: Anne Bleiklie / KILDE: Dyrevern UNG

Hunden stammer fra ulven. Den vil at
eieren skal ha ansvar for den. Det er
fordi hunden er et flokkdyr, og ser på sin
nye eier som en ny mamma, pappa eller
leder. Hunden blir glad når den får ros.
Det beste hunden vet er å løpe og
leke, gå tur med nye venner, og å undersøke nye lukter og steder.
Hvis du vil være en god hundevenn
kan du stryke hunden forsiktig på siden
av halsen. Du må la den være i fred
når den sover eller spiser. Når dere går
tur må den få stoppe og snuse. Hunder liker å leke. Kanskje dere kan leke
gjemsel? Gjem yndlingsleken til hunden
og la hunden prøve å finne den.
Visste du at hunder kan...
- Lukte tusenvis av lukter du ikke
kjenner?
- Lære seg å gjøre tjenester for deg,
og synes at det er gøy?
- Være en trofast venn for resten av
livet?

HUSK!

Foto: www.flickr.com/photos/epsos

Alle dyr er forskjellige, akkurat
som mennesker. Noen er sjenerte, noen
er veldig lekne, mens andre kanskje
liker best å kose. Noen dyr elsker
nesten alle, mens andre dyr
kan være veldig kresne.
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Men pass på! Hunder kan lett bli
tykke. Så ikke gi hunder for mye å
spise. Og aldri gå bort til en fremmed
hund, uten å spørre eieren først.
Kjenner du et dyr? Skriv litt om dyret
ditt og send oss et bilde av deg og
dyret til anne@miljoagentene.no så
kanskje kommer dere i Miljøagentrapporten!

MILJØQUIZ

Tomgangsaksjonen er en aksjon der du
kan vise hva du synes om tomgangskjøring!

TEST: Har du lest bladet?
1. Hvilke av disse dyrene er rødlistet?
a) Hund
b) Elg
c) Ulv

2. Hvilke trær planter barna i YEN Zambia?

a) Frukttrær
b) Juletrær
c) Oliventrær

3. Hva betyr lobbyvirksomhet?
a) At man henger mye i lobbyen på hotellet
b) At man snakker med alle man møter
på gata
c) At man snakker med politikerne slik
at de kan jobbe for din sak

4. Hva betyr det at noe er økologisk?
a) Det er dyrket i drivhus
b) Det er dyrket uten kunstgjødsel og
sprøytemiddler
c) Det er dyrket i Norge

5. Hva er sivil ulydighet?
a) En aksjon som bryter loven
b) En forbrytelse mot de sivile
c) En aksjon som er litt rampete

6. Hva kan man lage av gamle juletrær?
a) Garn
b) Plast
c) Olje

Løsninger på side 29
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PREMIEOPPGAVER
Premieoppgave 1
- Kryssord!

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

Løs kryssordet og stokk om på bokstavene i de gule rutene. Send løsningsordet til oss og bli med i trekningen av fine premier!

Ikke
gammel

Etter
natt

Ingenting
Bindeord
Finnes
i ørken

Dam

Dyr

Sykdom

Farge

To like

Adam
og ...

Tigget

Hvit
nedbør

Voks

Kroner
Røyk
Kaldt
Tåke

Hyle

Fred
Stans
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Erik
Persen

Premieoppgave 2
- Sudoku
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. Hvilket
tall skal stå i ruten som er markert med
gult? Send inn tallet til Hovedkvarteret og
bli med i trekningen av fine premier!

1 6
5
3

3 4
2
2

6
6
2
4 5
VINN!

5
2 1

Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så

er du med i trekningen av boka «Grønne barn».

Svarfrist: 1. mars 2012.
Premieoppgave 1:
Ordet er:..............................................................................................

Premieoppgave 2:
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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LØSNINGER
Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 6 / 2011
Løsning på oppgave 1:
11 Julenisser

Løsning på oppgave 2:
Svaret er Rakett

Løsning premieoppgave 3:

Trøstepremier:
Ingvild Brekka, 10 år, Kråkerøy
Kristine Berg, 11 år, Drammen
Anna Synnøve Jenssen, 14 år, Moss

Vinnere av
tegnekonkurransen:
Magnus Reite-Bjellaas, 9 år, Vassenden
Marius Holtet, 9 år, Våler i Østfold

Løsning på Ravn-historien:

Ordet er Bry Deg

Løsningen på mysteriet var
ECO-AGENTS SRI LANKA

Den heldige vinneren av boka Grønne barn:
Eli Signe Kvaale, 11 år, Heggedal

Vi gratulerer alle barna.

Under vann!

Vil du skrive i Miljøagentrapporten? Bli
miljøjournalist! Send en mail til anne@
miljoagentene.no så får du et nytt oppdrag før hvert nr av Miljøagentrapporten.

Foto: www.flickr.com/photos/pip

Neste nr har tema under vann! Da får du vite
mer om norske korallrev og nasjonalparker
under vann, ålen som er en truet dyreart og det
følger med et nytt hemmelig oppdrag og en
kul plakat som du kan henge
på veggen.
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Miljøagentene takker for støtten!

Oslo kommune
Bymiljøetaten – Enøk

EN OLJEFYRT ENEBOLIG SLIPPER UT
MER KLIMAGASSER ENN FEM BILER
Oljefyring er gammeldags, dyrt og forurensende for både jorda og nærmiljøet.
For ikke å snakke om faren med gamle tanker som kan gå lekk og skape store
miljøskader! Heldigvis finnes det gode alternativer. Oslos klima- og energifond
hjelper oslofolk med både pengestøtte og lån til å bli oljefri.

Spørsmål? Ring Enøktelefonen på 22 92 1400 (hverdager kl 09 til 16)
Alt om kommunens støtteordning: oslo.kommune.no/oljefri
Info om miljøvennlig oppvarming: oljefri.no
Bor du i blokk, bygård eller lignende, og lurer på om dere kan få fjernvarme?
Ring Hafslund på 22 43 59 80 eller se hafslund.no/fjernvarme

drevet av

Naturvernforbundet

Miljøagentene takker for støtten!

e
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miljøag
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Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Klar for Barnas Holmenkolldag den 4. mars?
Søndag 4. mars er det igjen klart for Barnas Holmenkolldag.
Mer informasjon finner du på www.skiforeningen.no
Husk ta med småelektronisk avfall!

Startnummer fås
ved påmelding på
www.skiforeningen.no eller
www.billettservice.no

Innsats som gjøres under
Barnas Holmenkolldag må
foreviges

Ikke bare skiene
som trenger smøring
– husk tursjokolade!

Gode ski med riktig
smøring er avgjørende
både for prestasjonen
og humøret!

HUSK Å TA MED SMÅELEKTRONISK
AVFALL TIL BARNAS HOLMENKOLLDAG!

Småelektrisk avfall skal
ikke kastes sammen med
restavfallet. Rydd opp
hjemme og ta med kassert
småelektronikk til Elreturs
stand. Alle som leverer inn
blir premierte!

Besøk standen til
Miljøagentene, barnas
miljøorganisasjon.
Der skjer det mye under
Barnas Holmenkolldag.

