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HEI!

KJÆRE
MILJØAGENT!
Hurra, det er vår!
Våren er en kjempefin tid å drive
miljøarbeid på. Kanskje har du
allerede funnet frem sykkelen din
og tatt vårrengjøringen av den? Så
kan man endelig begynne å sykle
til skolen og trening og venner. Det
er fint. Mange har vårrengjøring i
kjellere, hager og garasjer. Da er
det viktig at alt avfallet som kommer frem blir kastet og resirkulert på
riktig måte. Kanskje du skal minne
foreldrene dine på at de må huske
å kildesortere og levere spesialavfall på miljøstasjoner også når de
har vårrengjøring i garasjen? Dette
bladet har temaet under vann. Kanskje du lærer litt om hvilke dyr og
planter som finnes der, hva som truer dem og hva vi som miljøagenter
kan gjøre for å bekjempe dette.
Vårhilsen fra Hovedkvarteret
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Min største miljøbragd:
Jeg har ofte vert ute og samlet boss på naturreservat.

Skriv blogg!

FORSIDEFOTO: Bildet er tatt under prøvefilming
til en film som miljøagentene i Vågan har laget. Les
mer om dette i bladet!

genter!

Alvin har skrevet et
blogginnlegg om urskog
på miljoagentene.no.
Kanskje du vil skrive et
blogginnlegg du også?

Min største miljøtabbe:
Det blir dessvere mye
bilkjøring i sommerferien.
Derfor er miljøvern viktig:
Fordi jorda enda bør ha
noen milioner grønne år
foran seg.
Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Alvin
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MILJØNYTT

Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, i Norge og ellers i verden.

Mystiske ugler på
nye steder
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: rusm/Istockphoto

Hvis du er heldig, kan du få et glimt av den sjeldne
lappugla i vinter. Vanligvis har vi bare hatt lappugler
i Finnmark, men nå har de mystiske uglene dukket
opp på steder hvor de ikke er sett på hundre år. I
2010 og 2011 ble det klekket ut mange lappugler i
Hedmark. De er nå på vinterferie på kysten mellom
Østfold og Agder, hvor de jakter på smågnagere.

Verdensmester i
plast
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Grønt punkt

Nordmenn gjenvinner plast som aldri før. Store
hauger med poser, flasker og bokser av plast kan
nå brukes til å lage nye ting. De tre siste årene har
mengden plast vi leverer økt med 60 prosent. I tillegg har folk blitt så flinke til å vaske plasten at
nesten alt kan brukes igjen. Det gjør oss til verdensmestre i plastgjenvinning.

Finner mindre gift
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Harald Anholt/Scanstockphoto

Bønder som ikke driver økologisk, dusjer grønnsakene med midler som beskytter mot skadelige
insekter og sopp. Det kalles plantevernmidler. Hvis
mye av dem havner i naturen, kan de skade planter
og dyr. Derfor overvåker forskere dette. Heldigvis
har de funnet mindre av slike stoffer de siste årene.
Det er bra for gulrøttene, ørreten i bekken – og deg
og meg!
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Isbreene i
Himalaya
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: isoft/Istockphoto

Smelting av isbreer i Himalaya har skapt stor bekymring i Kina og India. Isbreene forsyner nemlig
folk med rent drikkevann i sommerhalvåret. Hvis
de smelter bort, vil mange hundre millioner mennesker mangle vann. Nå viser det seg at det bare
er breene som ligger lavest som smelter. Isbreene
lenger oppe i fjellkjeden blir faktisk større. Det kan
sikre indere og kinesere rent vann også i fremtiden.

39 gauper reddet
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: WGXC/Istockphoto

Hvert år er det jakt på ulver, bjørner, gauper og
jerver. Akkurat nå er det gaupejakt. Noen miljøorganisasjoner mener at det skytes for mange rovdyr.
Derfor har de klaget, og i år har Miljøverndepartementet hørt på dem. I stedet for å kunne skyte 157
gauper, får jegerne bare felle 118 dyr. Det er gode
nyheter for 39 gauper.

Spis mindre
regnskog!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Sara Winter/Istockphoto

Hvert år blir regnskog hogd for å gjøre plass til
palmer som det lages matolje av. Denne oljen kalles
palmeolje og ender faktisk opp hos deg og meg
fordi den brukes i blant annet nudler, chips, kjeks,
sjokoladepålegg og taco. Nå har miljøorganisasjonene Regnskogfondet og Grønn Hverdag laget en
liste som hjelper deg å velge mat uten palmeolje fra
regnskog. Hvis ingen kjøper denne maten, slutter
de kanskje å ødelegge livsviktig regnskog.
Sjekk ut hvilke varer som inneholder olje fra regnskogen i palmeoljeguiden og les mer her: www.
regnskog.no
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TEMA: UNDER VANN
Steinbiter blir veldig glade
når hjemmet deres ikke blir
forurenset!

Hva truer
livet i havet?

Havet er viktig for alle, også for oss mennesker. Likevel forurenser vi så mye at vi
ødelegger og truer livet i havet. Hva kan vi
miljøagenter gjøre for å hindre dette?
TEKST: Ane Marte Rognskog, lokallagsagent

Oljeboring og
klimaendringer
I over 40 år har vi mennesker
hentet opp olje fra havbunnen
for å bruke den som drivstoff.
Noen ganger skjer det oljeulykker og det blir mye oljesøl. Da
kan sjøfugler og andre planter
og dyr i området bli skada eller
dø av oljesølet. Når vi brenner

oljen, gjør det at vi slipper ut
CO2 til atmosfæren, som igjen
fører til klimaendringer. Dette
vil vi jo ikke at skal skje, så det
gjelder å slippe ut minst mulig
klimagasser, slik at vi får minst
mulig endringer i klimaet.
Overfiske
Man kan på mange måter si at
havet er vårt matfat. Gjennom
tusener av år har vi mennesker
fanget og spist fisk og andre
dyr fra havet. Som vi vet er fisk
kjempesunt, du spiser sikkert

også fisk innimellom? Eller tar
tran?
I dag er det dessverre sånn at
vi mennesker henter opp for
mye fisk fra havet. Vi fisker og
fisker, og havet er i ferd med
å tømmes for fisk. Dette betyr
ikke at du skal slutte å spise
fisk og andre ting fra havet,
men pass på at du ikke spiser
fisk som er utrydningstrua.
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Hva kan du gjøre?
– Si fra at nok er nok! De må
ikke pumpe opp all oljen de
finner, og skal vi absolutt
hente opp oljen må vi sørge
for at vi gjør det på en så
sikker måte som mulig og
ikke i sårbare naturområder.

Introduserte arter
Ofte er det store skip som
frakter forskjellige varer fra
verdensdel til verdensdel. Når
de frakter tingene, så er skipene tunge på grunn av varene.
Når de skal tilbake fyller de ofte
skipet med sjøvann for at det
skal være stabilt og tungt nok
på veien tilbake. Da hender det
at det blir med forskjellige sjødyr
i båtene, som de da slipper ut
igjen et helt annet sted. Dette
betyr at sjødyr som ikke hører
hjemme der begynner å leve
der. Noen ganger kan dette føre
til at de tar over leveområdene
til de sjødyrene som var der fra
før av, i verste fall kan dyr bli
utrydda.

– Hvor kommer fisken på
middagsbordet fra? All fisk
(både fersk og frossen) skal
være merket med både når
og hvor den er fisket, og om
det er pakket et annet sted,
for eksempel i Kina.
– Hvor kommer fisken i butikken fra? Sjekk din lokale
butikk, se etter ja-fisk som
er miljømerket eller økologisk og nei-fisk som er truet
av overfiske.
– Sjekk WWF sin sjømatguide
på wwf.no for å finne ut hvilke
fisk som er bra å spise.

FOTO: http://www.flickr.com/photos/whoshotya/4631844658/sizes/o/in/photostream/

Giftutslipp
Store deler av Norskekysten
er forurenset av miljøskadelige
giftstoffer. Noen steder er det
så forurenset at vi mennesker
blir råda til ikke å spise fisk som
vi har fiska selv, siden de er så
forurenset. Dette er fordi vi mennesker i mange år har sluppet ut
miljøskadelige stoffer fra fabrikker, båter og andre ting som
forurenser. Det som er bra, er at
de som bestemmer i Norge har
sagt at de må rydde opp denne
forurensingen, særlig i norske
fjorder og havner. Heldigvis har
dette arbeidet kommet i gang.

Miljøagenter over
hele landet gjør en
kjempejobb når dere rydder
strender for søppel.
Tusen takk, dere er
noen helter!
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Miljøagentene lager nye t-skjorter! Under ser du noen forslag og vi lurer rett
og slett på hvilke av disse forslagene du liker best og om du kunne tenke deg
å gå med noen av disse t-skjortene.
Send mail til anne@miljoagentene.no så blir du med i trekningen av en av de
nye t-skjortene!

Tegnekonkurranse!
Ble du innspirert av alle t-skjortene?
Kanskje du kom på en god idé? Tegn
og beskriv ditt forslag til ny miljøagent
t-skjorte. Kanskje vi bestemmer oss for
å lage t-skjorte av din idé eller tegning?
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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 mail: post@miljoagentene.no

UT I NATUREN:

GØY MED BÅL!
DU TRENGER:

AK

TIV

ÅRSTID:

Når det er lov å tenne bål
Forskjellige båltyper

!

Et fint uteområde

En voksen

HVA:

Tørr ved og
fyrstikker

Noe godt å lage på
bålet

Fordi bål er morsomt og det
er viktig å kunne lage og
bruke på en trygg og god måte. Og fordi
ingenting smaker bedre en noe du har laget
på et selvlaget bål ute i naturen.

SLIK GJØR DU:
OPP-NED-BÅL:
Legg fire litt lange kubber i
en ”laftet” firkant i bunnen,
deretter et nytt lag – og så
et til til du har en tre/fire/
fem lag alt ettersom hvor
stort bål du ønsker. Oppi
dette ”bålet” som nå er
en firkantet pyramideform
lager du et lite bål av tørr
småkvist of bjørkenever.
Tenn på. Dette er et godt
bål som gir lite røyk og
mye varme. Det trenger også lite mating
underveis, noe som er en fordel hvis det
bare er to hender til matlagingen.
PYRAMIDEBÅL:
Dette er det klassiske ”pølsebålet” som vi kan lage av
det vi finner ute, og som
ikke krever allverdens teorikunnskap. Stable bålet opp
i en pyramide og tenn på fra
undersiden, bruk tørre tynne
kvister til å begynne med og legg på større
ved etter hvert.

HVORFOR:

Finn gode oppskrifter på
turmat på bål på Miljøagentenes sider. Husk å skjekke fyringsforskriftene
der du bor. Vis respekt, men la ungene få
lære å lage bål – bålet er friluftslivets hjerte.
ELLERS:

KOMFYRBÅL:
Et supert bål til matlaging. Legg
to store steiner nesten inntil
hverandre og lag et lite pyramidebål mellom disse. Nå kan
du sette kjelen eller stekepanna på steinene og
mate bålet med tørrkvist mens du steker eller
koker. Steiene holder på varmen og holder gryta
varm når dere spiser.
STJERNEBÅL:
Stjernebålet er også et godt
mat-bål – særlig hvis man ikke
har så mye ved. Legg 6-7 store
kubber i stjerneformasjon og
lag et lite pyramidebål i midten. Etter hvert som
kubbene brenner skyver man dem innover mot
midten.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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MILJØAGENT RAVN

Miljøagenten Ravn er veldig glad i naturen og opptatt av
miljøet. Han sier alltid ifra når han ser at andre gjør ting
som er forurensende og skadelig for jordkloden vår.

Det farlige avfallet
Det er viktig å passe på at de voksne gjør som de
skal! Det får Ravn merke denne gangen.
TEKST: Anne Bleiklie

Familien til Ravn sitter ved
frokostbordet en av de første
dagene etter påskeferien.
«Skal du ikke på jobben i dag,
pappa?» sier Erle som lurer
på hvorfor faren fremdeles går
i morgenkåpe. «Jeg skal jobbe,

men jeg skal ha hjemmekontor.» «Så fint», sier mamma, «da kan du jo levere de
gamle malingsrestene og det
andre farlige avfallet. Jeg så
at det skulle være en innsamling av dette borte ved retur-

punktet mellom kl 11 og 14 i
dag.» Pappa er mest opptatt
av å lese avisen, men mumler
at det skal han gjøre.
Ravn og Erle går for å hente
syklene sine i garasjen; nå er
endelig våren her og de kan
sykle til skolen igjen. «Ravn!
Jeg finner ikke sykkellåsen
min, kan du hjelpe meg å lete
etter den?» spør Erle. Ravn
ser ikke låsen noe sted men
finner den til slutt i garasjen
mellom farens pungterte sykkel og kassen med malingsrester og farlig avfall.
Når Ravn kommer hjem fra
skolen, står søppelbilen og
tømmer restavfallet utenfor
huset. Han parkerer sykkelen
og triller den tomme restavfallsdunken tilbake på plass.
Han kommer på malingsrestene og lurer på om pappa
husket å levere dem. Inne sitter pappa og jobber. «Pappa,
leverte du det farlige avfallet
i dag?» spør Ravn. Pappa
ser opp fra laptoppen, «Hæ?
Åh, ja...eh jeg rakk akkurat
å sykle bort før de stengte».
Ravn ser strengt på pappa.
«Men pappa, da. Nå er jeg
ikke sikker på om du snakker
sant.»
Hvorfor tror Ravn at faren
lyver?
Send inn løsningen til
anne@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte fra
Miljøagentene.
Svarfrist 5. mai.
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Søppel på stranden
Gjør en innsats for dyrene i havet!
Av Cajetan 6 år, Miljøagent

ALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

REKORDMANGE I SKILØYPA

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE

NEI
TIL min
EU mamma samlet
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE NORSKE
PPELPLASS
Jeg har sammen
med
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

inn en stor pose full med plast fra stranden i
naturvernområdet på Malmøya i Oslo. Vi fant
den blåAV
ikeaposen
og fyllte den helt opp med
REV STENGING
KOLA ATOMKRAFTVERK
KREVerSTENGING
AV KOLA
ATOMKRAFTVERK
ting som
farlig for dyrene
i havet.
Vi fant
over ti lightere, flere kanner, mange poser,
og til og med ett par skistøvler. Hvis alle som
går en tur på stranden kunne pukke opp litt
søppel ville stranden snart se litt finere ut og
kunne slippe å bli drept av en plastL HA MERdyrene
VINDKRAFT
MERE VINTRE
snorI VENTE
rundt halsen.
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

ETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
ETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

INGEN OLJE I NORD

YE TANKER OM ENERGI

OMMER

VIL GJØRE INFORMA
MENER HOLDNINGE
NEKTER Å INNGÅ FO

VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG
MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

SATS PÅ FORNYBART

GO

NYTT STORT OLJE

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN
Vil du
NYTT STORT OLJEFUNN

OM ORDFØRER
skrive

FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNG

RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

REKORDMANGE I SKILØYPA

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE

NORSKE
for
miljøet?
LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

ØPPELPLASS NEI TIL EU

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE

LOFOTEN
Bybanen i Bergen!
Hva hadde skjedd uten Bybanen?

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
Uten bybanen iNY
BergenMENINGSMÅLING
hadde det blitt
POLITIKK
mye mer forurensing. På grunn av at det

SR VENSTRESIDA
AvVENSTRESIDA
Ole Christian 10
år,NORSKE
Miljøagen
t SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
N NORSKE
DEN
VENSTRESIDA
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

HINDRE

Vil du ha tips til hvordan man
blir en god miljøjournalist?
VÅREN ER I ANM
Gå inn på:
miljoagentene.no/journalist.

YGGING VINDKRAFT NYTTIG INFORM

RAMTIDA

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

hadde vært flere biler. Hver bybane tar 220
mennesker og bybanen tar over 2600 mennesker i timen.

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

NYTT STORT OLJEFUN
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ORT OLJEFUNN
NORD / SØR

Isharika
MKRAFTVERK

leker i vannet som
renner gjennom landsbyen
hun bor i.
NNET STIGER

I

B

Hva gjør miljøagentene i andre deler av
verden? Les om det her!

N
W
E
S

BYER

BYER

ASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG
ENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
ORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

O

Rent vann!

EFUNN

TEKST: W.A. Isharika Sandamali 13 år, Miljøagent fra Sri Lanka

I hele verden finnes vann på
forskjellige måter, for eksempel is,
rennende vann og tåke. Vann er
veldig viktig for oss. Det er en gave
vi har fått fra naturen. Derfor kan vi
si at vann er en skatt.

NTRE I VENTE

BB
På Sri
Lanka, som blir kalt en perle i IndiaGDOM TIL
200
E BYER havet, er vann veldig viktig for å forbedre det
naturlige miljøet. I mange generasjoner har menneskene her hatt et nært forhold til vann. Men
de siste årene har folk brukt vann hovedsaklig
til jordbruksformål og til personlig bruk. Folk
i fortiden levde et sunt liv med rent vann som
de hentet fra elver, dammer og brønner. Menneskene i dag bruker nye metoder, og utviklingen i verden gjør at man graver og borrer store
brønner, men vennet er ikke alltid så rent. Derfor
er det trist at vi nå må bruke renseanlegg for å få
rent vann. At vi ikke lenger får rent vann som en
gave fra naturen.

E BYER

B
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Brønn man kan hente
vann fra.
I vår lille landsby var det mange tilfeller der
vannet begynte å bli urent fordi man brukte
kjemiske sprøytemiddler i landbruket. Landsbyboerne, unge og gamle, har tatt utfordringen
og gått sammen for å få folk til å slutte å bruke
giftige stoffer når de dyrker, bevare planter
nær vannkilder, og forbedre lokal forurensing
i hjemmene, og dermed bidra til at vannet blir
renere. Ingen kan leve uten vann. I dag blir
vann som er en verdifull gave ødelagt. Miljøagentene på Sri Lanka skal fortsette å jobbe for
å sikre og bevare kvaliteten på vannet og ikke
la den nye generasjonen stå uten rent vann.
Hilsen W.A. Isharika Sandamali 13 år,
Miljøagent fra Sri Lanka

E VEIUTBYGGING

I Sri Lanka har vi et nært forhold vann og kultur.
MARSJRent vann brukes i kulturelle og religiøse aktiviteter og sermonier som pirith-seremonier, skikker for å hindre sykdommer, for velsignelser og
ulike bønner med ulike funksjoner.

MASJON STORT OLJEFUNN

NN

Landsbyboerne går
sammen for å ta vare på
vannet.
13

LOKALLAGET

VÅG A

Miljøagentene høsten
2011, prøvefilming.

N

Vågan
Lokallaget i Vågan har laget
både film og maleriutstilling!
TEKST / FOTO: Lokallaget i Vågan

LOKALLAGS

NYTT
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Møtte ordfører
Miljøagentene på Kråkerøy har
møtt ordføreren i Fredrikstad. De
har i det siste hatt en spørreundersøkelse om folks miljøvaner,
så fikk de fortelle ordføreren om
dette. Selv kunne han innrømme
at han ikke er så flink til å trekke ut
laderen av kontakten.

Snowboard-VM
Miljøagentene i Oslo og Akershus har vært på snowboard-VM
og fikk møte miljøvernminister Erik
Solheim og snowboardstjerna
Terje Håkonsen. De fikk stilt dem
mange spørsmål om miljø, og
kom også på Supernytt.

Varmluftsballonger for et
oljefritt Lofoten, Vesterålen
og Senja!

Aksjon utenfor barneskolen
i Kabelvåg, samarbeid med
FAU i februar 2011.
Lokallaget i Vågan ble startet
i februar 2009. Vi dannet et
styre av fem syvendeklassinger,
med en voksenkontakt. De
fleste medlemmene er fra Kabelvåg og Svolvær i Lofoten. Vi
har møter nesten hver torsdag
og jobber med hemmelige oppdrag fra hovedkvarteret og egne
aktiviteter, f.eks maleriutstilling
med truede dyr (som vi hadde
lagd), samarbeidet med kommunens miljøplanlegger, hatt
aksjon for trygg trafikksituasjon
ved barneskolen, plantefarget garn som

Årsmøte i
Flekkefjord
Miljøagentene i Flekkefjord har
hatt årsmøte med pizza og brus.
På møtet valgte de en ny leder for
lokallaget.

ble skjerf til ekssjefsagent Trond.
Film
I 2011 lagde vi film, først brukte
vi lang tid på å komme i gang, vi
skrev manus og øvde på replikker
og fordelte roller. Vi prøvefilmet en
god del, men den dagen filmopptakene skulle gjøres, hadde
vi ikke filmkamera. Dermed filmet
vi med et fotoapparat og vi filmet
en annen versjon av manuset.
I forhold til at det ble en såpass
improvisert film, er vi godt fornøyd
med resultatet. Vi hadde det i
hvert fall morsomt!

Leder i lokallaget Mina på
stand under julemarkedet
i desember.

Nytt lokallag
Vi har fått nytt lokallag i Klæbu,
og det kom hele elleve personer
som ville være med i lokallaget!
På den første aktiviteten deres
spiste de pizza og gikk ut på
tomgangsaksjon utenfor lokalbutikken.

Har ditt lokallag gjort noe spennende i det siste? Send en mail
til anemarte@miljoagentene.no
og fortell om det! Send gjerne
også med et bilde.
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Reirskjell på korallkoloni
med risengrynkorall.

RARE SKAPNINGER
I HAVETS DYP
Du har sikkert sett bilder fra tropiske hav, med
fisker og koraller i alle farger. Men visste du at det
er fullt av spennende korallrev langs kysten av
Norge også?
TEKST: Tor Bjarne Christensen, Natur & Miljø / FOTO: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Uer på korallrev.

Har du tenkt på at det finnes
en verden under vann, som skjuler så rare og underlige skapninger
at du neppe har fantasi til å tegne
dem. Dypt nede i havet utenfor
kysten av Norge lever for eksempel den merkelige sjøgrisen, med
armer og bein som stikker ut til alle
kanter. Der finnes også griseører,
spøkelseskreps og svømmende
sjøliljer. Rarest av dem alle er kanskje slangestjernene, som har
munn og rompe på samme sted.
Bare tenk på det!
Store skoger under vann
For slangestjernene og mange
hundre andre arter er korallene
kjempeviktige. Koraller er en type
sjøplanter som blir steinharde når
de dør. I løpet av noen tusen år
bygger de store korallrev, med
hulrom, kvister og greiner. Korallrevene er som store skoger på
havbunnen, med et mylder av
skapninger. Her finner småfisk fine

16

Sjøtrær og blomkålkorall.

Reke som sitter på risengrynkorall.
per som slepes langs bunnen har
mye av skylden. Nå er slikt fiske
forbudt ved kjente korallrev. I alt ni
rev har blitt vernet, og det jobbes
nå for å verne flere. Det er gode
nyheter for slangestjernene og
30-50 prosent ødelagt
Blomkål og brokkoli
Korallene er like rare som de Dessverre er nesten halvparten alle småfiskene som leker gjemsel
som bor hos dem. Det finnes av korallrevene våre skadet eller blant blomkål, brokkoli og tyggegkoraller som ligner på brokkoli, ødelagt. Tråling med fiskeredska- ummi på havets bunn.
blomkål, tyggegummi og sopp,
Vakker glasskorall.
men de fleste ser ut som trær eller busker. Dette er koraller som
trives i kaldt vann, derfor kalles de
kaldtvannskoraller. Og vi har god
grunn til å være stolte av dem.
De fleste kaldtvannskorallrevene
er faktisk i Norge. Røstrevet utenfor Lofoten er verdens største
gjemmesteder hvor de kan skjule
seg for skumle rovfisker. Derfor er
korallrevene livsviktige for mange
fiskeslag.

kaldtvannskorallrev. Det er 3 kilometer bredt og 35 kilometer langt,
eller like stort som 14 700 fotballbaner.

Sjøtre i Andfjorden.
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OPPSLAGSTAVLA
Rødlista:
ÅL

TEKST: Ane Bendikte Haughom

Ålen er et slangelignende dyr.
Den bor helst på bunnen av
et hav eller en innsjø. Her lever den av smådyr, muslinger,
dyreplankton, og andre ting
den finner om natta. Det er
nemlig om natta ålen er våken.
En ål kan være både gul, sølvfarget og andre lignende farger. Faktisk, så skifter den farge
flere ganger i løpet av livet. De
siste 30 årene har det bare
blitt færre og færre ål i Norge,
så derfor kom ål på rødlista i
2006. Tre år senere ble det forbudt å fiske ål i landet vårt.

Foto: Wikipedia Commons

Nasjonal rødliste:
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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.

Miljøtips:
Skru ned temperaturen om natta!

Få hjelp av en voksen til å se
på hvordan dere skrur ned varmen på soverommet ditt. Når vi
er hjemme på dagen trenger vi å
ha det varmt rundt oss. Mellom
20 og 22 grader er sundt, sær-

lig for barn. Men om natta er det
faktisk bedre å ha det litt kaldt.
Vi sover best hvis temperaturen
er mellom 15 og 20 grader. Da
sparer vi også en fjerdedel av
strømmen som går til oppvarming. Du sparer enda mer dersom
du venter med å skru opp varmen til du har kommet hjem fra
skolen. Da er det jo ingen som
bruker rommet uansett.

HOT or NOT?
HOT
VÅR!
Endelig er våren her!
Dessverre kommer
også mye søppel
fram når snøen forsvinner. Kanskje du
skal ta med deg noen
venner og ta en liten
opprydning?

Påskeferie

Kildesortering

Sykkelvær

Dårlige sykkelveier:

I mange byer er det
vanskelig å komme
seg frem med sykkel,
på grunn av dårlige
sykkelveier. Miljøagentene synes det
bør gjøres noe for å
bedre sykkelveiene!

Forurensa fjorder

Oljeutslipp

Hundebæsj

NOT

Vinnere av forrige
tegnekonkurranse:
Ann Elzer 11 år fra Førde har
tegnet denne flotte regnskogen!

BOKOMTALE
Hvordan hadde verden sett ut,
dersom det ikke fantes biler?
Tenk om det ikke fantes biler. Hvordan ville
verden sett ut da? Hva kunne vi bruke alle biltingene til? Sånn som fartsdumper, tuneller og
parkeringsplasser? Hilde Hodnefjell har laget en
fin og morsom bildebok som handler om alt det
man kunne gjort dersom det ikke fantes biler.

Leketips:

HAIEN KOMMER!
«Haien kommer» passer best hvis dere er
mange som leker. En person skal være hai, og
stå i midten. De andre står i lag på 3-4 i hvert
sitt hjørne av banen. Det er basen deres. Tegn
opp banen på grus eller bruk kritt om du leker
på asfalt. En runding i midten til
haien og en ring i hvert hjørne av
banen til de andre. Lagene bestemmer seg for hvilket vesen i havet de
vil være. Når haien som står i midten,
med øynene lukket, roper opp de
forskjellige gruppene må de ut å løpe
i ring rundt haien. Plutselig roper den:
haien kommer! Da er det om å gjøre for
haien å fange så mange som mulig før
de kommer seg til basen sin. De som blir
fanget blir haier og er med på haien sitt
lag i neste runde. Den som klarer seg lengst
uten å bli tatt har vunnet.

Ann Elzer, 11 år, Førde
Litt vanskelig: Hvis ditt
lag vil gjøre det enda vanskeligere kan dere velge
å være krabbe eller reke.
Krabben må nemlig alltid
løpe sidelengs, mens
reka svømmer baklengs.
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Miniagentene

På disse sidene finner du 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

BLEKKSPRUTER
(CEPHALOPODA)
Hva vet du om blekkspruter? Visste du at de har
blått blod og at de kan ha ti armer? Minijournalist
Jonathan Leo Klerck Grytten er 6 år og har skrevet
en fin sak om blekkspruter du kan lese her!
TEKST: Jonathan Leo Klerck Grytten

Jeg var på sommerferie i Ronce-les-Bains i Frankrike i 2010.
Der så jeg en ekte blekksprut!
Den var hvit. Vi kjøpte den. Jeg
spiste den til middag. Den smakte
som tyggis. Jeg likte den. Etterpå
tenkte jeg på den. Jeg fikk lyst til å
lære mer om blekkspruter!
Kroppen til blekkspruten
Hvordan ser blekkspruter ut?
Det finns mange forskjellige
blekkspruter. Den jeg vil fortelle
deg om, hadde et tjukt hode.
Den hadde to rare øyne. Og
den hadde en munn som den
tygget krabber med. Ja, blekkspruter har tenner! Rundt
munnen vokste det ti armer. Den
brukte dem til å svømme med.
Den var mye flinkere enn deg og
meg til å svømme. Den fanget
mat med dem også. Krabber,
snegler, sjøstjerner og småfisk.
Blekkspruten kunne krabbe
20

på stranda med de ti
armene sine. Men
jeg så ikke at den
gjorde det. Det
finns jenter og
gutter blant blekksprutene. De
parer seg
ved hjelp av
alle armene.
Blekkspruten var
kjempesterk.
Den hadde en
veldig
komplisert
organisme.
Den hadde
hud over
hele kroppen. Den kunne skifte farge på
et blunk! Det var rart! Det kan
jo ikke jeg. Den hadde blått
blod. Jeg så det selv da den

ble skåret opp før middag. Jeg
fikk se inni magen på den: Den
hadde hjerte. Blodårer. Nyrer.
Lever. Til og med hjerne med et
avansert nervesystem!
Hvor bor den hen?
Blekkspruter er bløtdyr. De bor i alle
hav. Men de tåler ikke ferskvann.
Da dør de. De lever på havdypet.
De er eksotiske vesener. De har
”kjærester” som oss.
Hunnen legger egg.
Noen synes det er
godt å spise eggene. Men jeg liker
kjøttet best. Det
kan kokes eller
stekes. Det er
veldig godt i
paella.
Det burde
du også
smake!
Det finnes blekkspruter i Norge.
Men jeg har aldri
sett noen. Neste
sommer skal jeg
tilbake til fiskelandsbyen Ronce-les-Bains ved
Atlanterhavet. Da
ser jeg kanskje en annen type
blekksprut!

Fargelegg sjøhesten!

Finn torsken!
Hvor mange torsker som denne finner du i
bladet? Tell med denne også!
Send oss svaret på mail, eller send inn skjema
på s 28.
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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.

Foto: www.flickr.com/photos/cecilio_padilla

Foto: www.flickr.com/photos/powazny

D

N

YREVEN

HUSK!

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.

GULLFISK
TEKST: Anne Bleiklie / KILDE: Dyrevern UNG

Gullfisken ligner på karpefisken, som lever et aktivt liv i elver. De første gullfiskene
bodde i kina. De kongelige samlet disse
fiskene i egne innsjøer fordi de hadde så
fine farger.
Det beste gullfisken vet er å ha et gjemmested der den kan slappe av. Den liker
å være sammen med andre gullfisker og
svømme omkring og lete etter mat.
Du kan være en god gullfiskvenn ved å
strø bittelitt fiskemat på vannoverflaten,
sånn at fisken spiser opp alt sammen. Ikke
rop eller bråk rett ved siden av akvariet,
for det merker gullfisken, og da kan den
bli stresset. Kanskje du kan lage en fin
lekeplass til den? Legg steiner og røtter
i bunnen i akvariet, og plant vannplanter
sånn at gullfisken får et fint sted å leke.
Visste du at gullfisker kan...
– lære seg å regulere temperaturen
selv med en temperaturspak?
– Lære seg å høre forskjell på klassisk musikk og blues?
– Lære seg synkronsvømming?
– Bli over 40 år gamle om de trives?
Men pass på! Gullfisken synes det er
gørrkjedelig å være alene i en gullfiskbolle. Og hvis du gir den for mye
mat blir vannet skittent og utrivelig.
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!
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Foto: www.flickr.com/photos/goldy/147842129
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NATUR OG UNGDOM

Nærmer du deg 13 år? Da kan du snart
melde deg inn i Natur og Ungdom!
Les mer om hva de driver med her!

LA FJORDEN LEVE!
Natur og Ungdom jobber for at Førdefjorden skal
slippe å være søppelplass for giftig avfall.
TEKST / FOTO: Line Lønning

Førdefjorden i Sogn og Fjordane er en nasjonal laksefjord
hvor det finnes mye verdifull natur.
Et selskap som heter Nordic Mining vil drive gruvedrift i Engebøfjellet, et fjell som ligger rett ved siden
av fjorden. Gruvedrift fører med
seg giftig avfall som er farlig for
naturen. Nordic Mining har bedt
om lov til å dumpe et lastebillass
med dette avfallet i fjorden anneth24

vert minutt hele døgnet i hele 50
år! Det er utrolig mye farlig avfall
og det vil ødelegge for alt og alle
som bor i havet. Man kan risikere
at alt liv i fjorden dør ut. Dette må
vi stoppe!
Natur og Ungdom jobber for
at Miljøverndepartementet ikke
skal gi gruveselskapet lov til å
dumpe det farlige avfallet i fjorden.

I de aller fleste andre land er det
nemlig ulovlig å dumpe giftig avfall
i havet. Dette mener vi må bli forbudt i Norge også. Natur og Ungdom kommer til å aksjonere og
kanskje til og med bruke sivil ulydighet om Nordic Mining får gjøre
som de vil. Så viktig er havet, så
viktig er Førdefjorden.
La fjorden leve!

1. Hvor finner vi vanligvis
lappugler i Norge?
a. I Finnmark
b. I Møre og Romsdal
c. I Nordland

2. Hvor gammel kan
en gullfisk bli?
a. Over 10 år
b. Over 25 år
c. Over 40 år

3. Hvorfor er det dumt at lasteskip
bruker sjøvann som ballast når de
kjører tilbake med tom last?
a. Fordi båten kan ruste innenfra
b. Fordi det av og til blir med fremmede
arter til nye farvann
c. Fordi det ikke er bra å blande
ferskvann og saltvann

4. Hvor finner vi verdens
største kaldtvannskorallrev?
a. Utenfor kysten av Lofoten
b. Utenfor kysten av Russland
c. Utenfor kysten av Svalbard

5. Hvor mange mennesker kan bybanen i
Bergen frakte på 1 time?
a. 220 mennesker
b. 900 mennesker
c. 2 600 mennesker

6. Hvor lever Ålen?
a. I saltvann i havet
b. I ferskvann i en innsjø
c. Både i saltvann og
ferskvann

Løsninger på side 30
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PREMIEOPPGAVER

1
Prøv å
på mi svare
premi nst to av
eoppg
a
Lykke vene!
til!

Premieoppgave 1
- Kryssord!
Løs kryssordet og stokk om på bokstavene i de
gule rutene. Send løsningsordet til oss og bli med
i trekningen av fine premier!

På
brødskiva

Ikke
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Spørre-

ord
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Aske
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Ener

Fem

ganger
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Vasket

Husdyr

Slektning

Agn

Korn

Sving

Obs.

Premieoppgave 2

feltene og alle rekkene og radene inneholder alle tallene
fra 1 til 9 kun en gang.

Figursudoku: Her skal du fylle de seks ulike symbolene,
slik at alle seks feltene og alle rekkene og radene inneholder alle figurene kun en gang.
Tallsudoku: Her skal du fylle i tallene 1 til 9, slik at alle ni

Hvilket figur og tall skal stå i ruten som er markert
med gult? Send inn svaret til Hovedkvarteret og bli
med i trekningen av fine premier!

2
4
9 8
5 7
7 5
6
3

5

7

9 6
8
7 4
8
2
6 3
2
5 1
4
5

6

2
4 5
6 9
5 7
2
8

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så er du med i trekningen av
kule premier!
Svarfrist: 5. mai 2012.
Premieoppgave 1:
Ordet er:..............................................................................................
Premieoppgave 2:
Tallet er:.........................Figuren er:................................................
Premieoppgave Miniagentene:.....................torsker.
Fornavn:..............................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Etternavn:............................................................................
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!
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Meld inn miljøagenten på
www.miljoagentene.no

Hvordan vil du bli kontaktet?
OBS! Bruk blokkbokstaver!
Vi vil gjerne ha helt oppdaterte kontaktopplysninger så vi vet hvordan vi kan ta kontakt med deg.
Har du for eksempel din egen mobil-telefon, eller vil du registrere mamma sin?

Fyll ut medlemsnummer og navn slik det står på medlemskortet ditt.
Når du har fylt ut skjemaet klipper du det ut, bretter og limer det, og legger i postkassa. Vi betaler porto.
Medlemsnummer:
Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Mobilnummer:
Hustelefon:
Adresse:
Postnr:
Sted:
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LØSNINGER / VINNERE
Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 1 / 2012
Løsning på oppgave 1:

Svar på Quiz:
1-a, 2-c, 3-b, 4-a, 5-c, 6-c

Vinnere av
tegnekonkurransen:
Ann Elzer, Førde
Jonathan Leo Klerck Grytten, Oslo

Aktiv.

Løsning på oppgave 2:
Tallet er 4.
Den heldige vinneren av boka Grønne barn:
Isak Heggli Larsen, 7 år, Verdal
Ingeborg Hirsti, 11 år, Tromsø
Trøstepremier:
Ingvild Brekka, 10 år, Kråkerøy
Kristine Berg, 11 år, Drammen
Anna Synnøve Jenssen, 14 år, Moss

Løsning på Ravn-historien:
Løsningen på mysteriet var at det var
Vanja som hadde tatt tranebærkjeksene. Det var nemlig ingen andre enn
Ravn og Erle som viste at det var
tranebærkjeks.
Den smarte miljøagenten som
klarte å løse Ravn-mysteriet var:
Thomas Harris-Christensen, 9 år, fra
Haugesund
Vi gratulerer alle barna.

I neste nummer skal vi UT!
Neste nr har tema UTE! Tenk alt vi egentlig kan gjøre ute og hva vi kan bruke
naturen til. I neste nr får du masse tips til utendørsaktiviteter.

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.
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Miljøagentene takker for støtten!

gård enn du kanskje tror. Selg jernører ut og henter containere etter

å spesialister på restavfall, EE-avfall,
ke enkelt en komplett løsning innen
atkunder. Lønnsomt for deg. Lønnan vi skaper økte verdier av avfallet

Ingeniørene støtter
Miljøagentene!
Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

MILJØFESTIVAL
Vi ønsker store og små velkommen til sol,
sommer, miljøvern og bading på Risøya,
i sørlandsskjærgården mellom Risør
og Tvedestrand.
Les mer og meld deg på her:
www.naturvernforbundet.no/miljofestival2012

Risøya
2. til 5. august

Naturvernforbundet
Friends of the Earth Norway

