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

Miljøagentene innestår ikke for 
miljøvennligheten til de bedrifter som 
annonserer i Miljøagentrapporten
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Hei alle m
iljøagenter!

AGENTNAVN: Lolipop

YRKE: Miljøagent med rett til å
 si ifra!

Min største miljøbragd: 
Min største miljøbragd er at 
jeg har vært med på tom-
gangsaksjonen 2012 og 
strandryddedagen 2012.

Min største miljøtabbe: 
Min største miljøtabbe er å 
ha kjørt mye bil og fly.

Derfor er miljøvern viktig: 
Fordi hvis vi ikke passer på 

miljøet så får jorda FEBER! 
Huff!! 
Jeg liker å være miljøagent. 
Jeg gleder meg til at vi 
kanskje skal lage lokallag 
her i Grenland for det er 
mest gøy å gjøre oppdrag 
sammen med noen. Lufta 
er for alle!

Miljøvennlig hilsen fra 
miljøagent Lolipop

Sommertid er utetid
Jo mer vi vet om naturen, jo mer vet 
vi om hvordan vi best kan ta vare på 
den. Og den beste måten å lære om 
naturen på er å være i den!

Det er masse morsomt å finne på 
ute. I bladet finner du mange tips 
til utendørsaktiviteter, og dessuten 
et aktivitetsark du kan bruke hele 
sommeren.

Sommertid er også badetid, men det 
er dessverre ikke alle steder det er like 
fint å bade.

Hver eneste dag blir det nemlig 
kastet masse søppel i havet og på 
strendene våre.

Mange miljøagenter har i vår derfor 
deltatt på strandrydding.

Vi er veldig heldige som har så mye 
fin natur. Men det betyr også at vi alle 
har et stort ansvar for å ta vare på den. 
Husk at miljøagenter har rett til å si fra 
hvis voksne ikke er med å ta ansvar, 
for det er dere som skal arve jorden.
 
Hovedkvarteret ønsker alle 
miljøagenter en riktig god og 
miljøvennlig sommer!

Skriv blogg!
Lolipop har skrevet flere blogg-
innlegg. Det kan du også gjøre 
på www.miljoagentene.no.

                 
    

     
 ALDER: 11 år
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Ny miljøsjef
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Berit Roald/NTB Scanpix

Norge har fått ny miljøsjef. Bård Vegar Solhjell har 
overtatt jobben som miljøvernminister etter Erik 
Solheim. Vi møtte Bård Vegar på Slottsplassen rett 
etter han hadde vært hos kongen og fått jobben. 
Han sa at han vil gjøre mer for miljøet, både i Norge 
og i andre land. Bård Vegar er gift, har tre barn, el-
sker musikk og er veldig flink til å spille sjakk. 

Sløser med 
strømmen
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Zeljko Santrac/Istockphoto

Nordmenn er på verdenstoppen i strømsløsing. Vi 
bruker dobbelt så mye strøm som svenskene! Bare 
folk på Island bruker mer strøm enn oss. Hvorfor 
ikke gi svenskene konkurranse? Det er masse du 
kan gjøre: Skru av lyset, dusj litt kortere og spør 
foreldrene dine om hva de gjør for å spare på 
strømmen. Kanskje er det på tide å isolere loftet 
eller bytte vinduer?

Lettere å leve 
miljøvennlig
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Maartje van Caspel/Istockphoto

Vi skal få flere sykkelveier, bedre togtilbud og hus 
som bruker mindre strøm. Det skal også bli dyrere å 
forurense. Regjeringen har nå laget en klimamelding, 
som er en plan for å gjøre Norge mer klimavennlig. 
Denne planen viser hvordan utslippene av klimagas-
ser skal kuttes i tiden frem til 2020. 

– Det skal bli lettere for folk å leve miljøvennlig, sier 
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljø-
fronten, i Norge og ellers i verden.



Vil skyte 
mårhunder
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Iliuta Goean/Istockphoto

Det blir stadig flere mårhunder i Norge. Mårhun-
den hører hjemme i Asia, men hos oss er den en 
fremmed art som gjør stor skade. Den spiser alt 
den kommer over og forsyner seg grådig av fugler 
med reir på bakken. Nå skal det jaktes på mårhun-
dene for å hindre at de sprer seg, og du kan hjelpe 
til. Ta en titt på bildet og si fra til kommunen der du 
bor om du ser noe som ligner!

Vil dumpe fjell i 
fjorden
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Naturvernforbundet

I Engebøfjellet ved Førdefjorden er det mye av 
fargestoffet rutil, som brukes i iskrem, maling, tann-
pasta og en del annet. For å hente det ut, vil et gruve- 
selskap knuse fjellet og dumpe store mengder stein 
i fjorden. Det kan forurense vannet og skade torsk, 
laks og andre skapninger. Det er ennå ikke bestemt 
om selskapet skal få lov. Flere miljøorganisasjoner 
og mange som bor i området kjemper mot planene.   
Det er bra for gulrøttene, ørreten i bekken – og deg 
og meg!

Reddet fra 
oversvømmelse
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO:Ken Canning/Istockphoto

Myrhauken går lysere tider i møte. For å lage mer 
strøm var det planer om å bygge et større kraftverk i 
Einunndalen i Hedmark. Det ville oversvømmet om-
rådene der den vakre myrhauken og mange andre 
sjeldne dyr og planter lever. Nå blir det likevel ikke 
noe av planene, fordi det skal tas hensyn til naturen. 
Det er godt nytt for Myrhauken, som er utrydnings-
truet. 
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TEMA: UTE

TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA

Familien Skogstad har alltid 
vært glade i å være ute i 
naturen, men selv for dem var 
det ganske spesielt å flytte ut 
av huset sitt i Hedalen i Opp-
land for å bo i en liten hytte 
langt inne i skogen.
Stedet de flyttet til heter 
Vassfaret. Hytta de fikk låne 
var 16 kvadratmeter. Det er 

omtrent samme størrelse 
som det er på rommet til 
Julie hjemme. Dermed var 
det ganske trangt for familien 
på fire og kattene My, Zalo, 
Lano og Tigerlilje.

– Vi hadde ikke strøm, ikke 
klokke, ikke dusj, ikke tv el-
ler pc, og ikke innlagt vann, 
forteller Thea.

Allikevel savnet de veldig 
lite.

– Det var veldig gøy og vi 
opplevde masse, forteller 

søstrene. 
– Vi lærte at vi ikke trenger 

så mange ting. Det var så 
mye spennende vi kunne 
gjøre ute!

Jentene gjorde skolearbeid 
inne i hytta når det var dårlig 
vær. Ellers var de mye ute. 
De fisket, satte garn, spilte 
fotball på isen, plukket bær 
og bygde fuglekasser. 

I løpet av året i villmarken 
lærte de mye om naturen.

– Det er viktig å ta vare på 
naturen for at den ikke skal 
bli borte, for at vi skal ha 
frisk luft og for at dyrene skal 
overleve, mener jentene. 

Begge kunne godt tenke 
seg å bo ute igjen, og de 
synes flere burde gjøre det 
samme.

– Men det kan være lurt å 
prøve i en liten periode først, 
for å se om man liker det, er 
Julies råd.

Villmarksjentene
Da faren til Julie (10) og Thea (12) ble 50 år 
hadde han bare ett bursdagsønske: Å bo ute 
i villmarken i ett helt år!
TEKST: Maia Østerud, kommunikasjonsagent  /  FOTO: Familien Skogstad og Kundan Rockstad

Thea og Julia bodde ute i 
villmarken et helt år!

Mamma, Thea, Julie og pappa 
ved bålet.

06



Skolearbeid på hytta Fotball

TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA

Fisking i Vassfaret

Kajakkpadling

– kongeørn

– nøtteskrike 

– lavskrike

– kjøttmeis 

– blåmeis 

– gråmeis

– furu-
korsnebb

– dompapp  

– tiur

– røy

– mink

– rev 

– elg 

– hoggorm 

Theas dagbok 26.04.11
En bjørn!
I dag sykla vi til åte vi hadde lagt ut, for å se 
om bjørnen hadde vært der. Da vi kom dit var elgen 
borte, det var bare hår der den hadde vært. Det 
lukta vondt der. Vi gikk litt ned i skråningen og da 
ble lukta sterkere. Inne ved noen busker lå bein-
restene til elgen. Vi tok ut kortene på viltkamer-
aene og gikk til Aurdalssetra. Vi hadde fått lånt en 
pc for å se på det. Vi satt inn det ene minnekortet 
og begynte og se på bilder og filmer. Vi så først 
en rev flere ganger, og vi så kongeørn mange ganger. 
Plutselig så vi noe gigantisk! Alle ropte høyt: Der! 
Det var en bjørn! Ørene syntes nesten ikke fordi 
den var så stor. Det var gøy. Den var kjempestor 
selv om den hadde sovet en hel vinter og ikke spist 
mye mat. Når vi hadde sett ferdig var klokka seks. 
Vi overnatta på Aurdalssetra den natten. 

Julies dagbok 21.11.10
Kongeørnen og katten
I dag når vi våknet var klokka ti. Alle sto opp sam-
tidig. Mens pappa sto ved ovnen og Thea satt i 
senga, satt vi andre og spiste frokost. My var ute 
og prøvde å fange fugler, og plutselig kom det en 
kjempediger ørn stupende ned og stoppet i luften 
to meter unna husveggen, og prøvde og ta My. Ørnen 
var kjempestor og fin. Den hadde klørne sine ute 
og var klar til angrep. Det var litt av et syn! Held-
igvis oppdaget My ørnen og løp og gjemte seg under 
båthuset og kom seg unna. Ørnen var kjapp og kom 
seg vekk før Thea og pappa rakk å se den. My var 
livredd og kom ikke fram på lenge, men etter hvert 
når pappa lokket på henne kom hun fram. Hun var 
ganske redd, men vi er glad hun kom seg unna!

Disse dyrene 
så Thea og Julie:
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Visste du at...
...elgoksen feller sitt gevir om vinteren? Dette blir spist av smågnagere. Heldigvis utvikler elgen nytt gevir neste vår!

...skogen utgjør 37 % av Norges landarea
l? 

...s
øppel som blir kastet i naturen kan bli liggende i mange år før det bryte

s n
ed?

Det t
ar for eksempel opptil 12 år før røykstumper blir brutt ned. Med plastp

ose
r

tar

 de
t 10-20 år, og med glass kan det ta mer enn en million år!

En svenske ringte 

til skranken i SAS og spurte: 

– Hvor lang tid tar det å fly 

herfra til London? 

– Et øyeblikk, svarte damen i skranken. 

– Mange takk, svarte svensken 

og la på...

Min beste 
naturopplevelse
Jeg vil fortelle om da jeg var på hytta 
til bestefar litt utenfor Kautokeino!
Av Helene 10 år, Miljøagent

Vi kjørte fra Alta. (Jeg bor i Tønsberg, men 
vi var og besøkte bestefar og Bodil som bor 
der). Og når vi kom opp til parkeringsplassen 
måtte vi bytte til snøskuter, for det går ikke 
an å komme seg opp med bil. 

Når det er sommer pleier vi å ro i båten, 
men nå var det jo midt i påskeferien og 

det var tykk is på vannet. Når vi 
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– Hva er ditt, men blir 
mest brukt av andre?

Svar: Navnet ditt.
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LOFOTEN

men det var så mange av dem, så det var 
veldig vanskelig. Men på hjemveien så vi noe litt 
mer spennende enn harespor: Vi så en reins-
dyrkalv som gikk helt alene! Den hadde et eks-
tra bein som hang rett over det vanlige beinet! 

Vi prøvde å se nærmere på den, men den 
ble redd og løp sin vei. Dagen etter var vi på 
Sorrisniva, ishotellet i Alta. Det var mange 
fine isskulpturer der. Det var veldig fint å se at 
man kan lage så mye fint av bare is!

Dette var alt om turen min på Finnmarks-     
vidda, og på ishotellet i Alta!

Hilsen Helene

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

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 miljøjour-
nalist? Send en mail til 
maia@miljoagentene.no, så får du et nytt 
oppdrag før hver utgave av 
Miljøagentrapporten.

...elgoksen feller sitt gevir om vinteren? Dette blir spist av smågnagere. Heldigvis utvikler elgen nytt gevir neste vår!

...skogen utgjør 37 % av Norges landarea
l? 

...r
ev

er b
åde kan svømme 

    
    

og 
klatre i trær? 

...verdens største landlevende snegle kan bli

 bortimot 40 cm lang og veie over en kilo?

kom fram til hytta etter en kald skutertur, dro 
jeg og bestefar og Bodil på snøskuter ned til 
elva for å hente vann. Så dro jeg og lillebro-
ren min Martin for å leke på en av de store 
haugene. Vi pleier å klatre opp langs den 
bratte siden på haugen eller ake eller stå på 
ski ned bakken. Dagen etter dro vi på skitur 
på Finnmarksvidda. 

Så lekte jeg og Martin litt rundt omkring, så 
så vi noen harespor. Vi prøvde å følge dem,

09

Hvorfor 

kryper svenskene på 

butikkgulvet?

Hva reiser 

spøkelser med når 

de skal på ferie?

– Hvilken 
høne kan fly?

Svar: Marihøne.

Svar: De leter etter 

lave priser.

Svar: Spøkelsestog.



Strandmysteriet

Det er sommerferie og Ravn 
og Erle er på vei til badestran-
den. Det er første dag med sol-
skinn på over to uker med dårlig 
vær. Likevel er det ikke bading 
de har i tankene, men idretts-
lagets årlige strandryddedag.

Klaus, som er leder for idrett-
slaget veldig opptatt av å ta 
vare på naturen, og særlig opp-
tatt er han av livet i havet. 

– Det er ikke alle som tenker 
over det, sier han til alle som 
har møtt opp. – Men når vi 
kaster søppel på stranden og 
tidevannet tar det, så kan det 
få store konsekvenser for fisk 
og sjøfugl.

Deltagerne på strandrydded-
agen deler seg i to grupper og 
starter i hver sin ende, slik at 
de til slutt møtes på midten av 

den lange stranden. Rett 
før Ravn og Erle sin grup-

pe har kommet til midten, 
møter de to eldre jenter som 

har ligget og solt seg.
Fnisende tripper de av gårde 

mot veien. Ravn går bort til 
plassen der jentene lå. Halvt 

nedgravd under en 
stein finner han en 

plastpose med noe 

stort og hardt inni.
– Se, Erle! roper han. Sam-

men med et ukeblad fra uken 
før og en tom solkremtube lig-
ger det en bærbar CD-spiller. 

– Hvem er det som kaster 
fra seg elektrisk avfall midt på 
stranden? spør Erle. 

– Jeg har en anelse om 
hvem det kan være, svarer 
Ravn som allerede er i fullt fir-
sprang mot veien. Der står de 
to jentene og fniser mens de 
ser på at Klaus sorterer avfall i 
forskjellige kasser.

– Dere glemte visst noe, 
sier Ravn, og rekker jentene 
posen. – Denne lå under en 
stein der dere lå og solte dere. 
Det er lov å glemme ting, men 
elektrisk avfall skal leveres 
tilbake til butikken, ikke kastes 
i naturen!

Jentene ser nervøst rundt 
seg, og blir tydelig brydd av 
det spørrende blikket til Klaus. 

– Nei, det er ikke vår, sier 
den ene bestemt. – Den lå 
allerede der da vi kom hit i dag 
tidlig. 

Ravn ser skuffet på de to 
jentene og sukker. 

– Det tror jeg dessverre ikke 
noe på.
Hvordan kan Ravn være så 
sikker på at det er de to jen-
tene som har kastet fra seg 
posen?

Send inn løsningen til 
maia@miljoagentene.no, 
så er du med i trekningen 
av en økologisk t-skjorte fra 
Miljøagentene. 
Svarfrist 30. juli.

Selv om det er sommerferie er det viktig å passe 
på naturen.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent
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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.
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Send postkort! 
Send et postkort med ditt miljøtips til miljøvernministeren!

Bård Vegar Solhjell er ganske ny i jobben som Norges miljøvernminister. I Miljøvernde-

partementet hvor han er sjef er det mange flinke folk som gir han råd. Miljøagenter kan 

også være gode rådgivere, for vi bryr oss om naturen og kan mye om miljøvern. 

På dette postkortet kan du derfor skrive ditt miljøtips!  Legg det i en postkasse, så sørger 

vi for at Bård Vegar har mange nye råd når han kommer tilbake på jobb etter sommerferien.

Trenger du forslag til gode miljøtips? Gå inn på miljoagentene.no

Vi på hovedkvarteret vil gjerne vite hva du skrev til ministeren slik at vi kan følge det opp. 

Send en rapport til post@miljoagentene.no eller lever rapporten på 

www.miljoagentene.no/oppdrag, så får du et nytt kult merke på Min side.
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Har du satt deg ned og sett 
på insekter, for eksempel i en 
blomstereng? De ligner faktisk 

på drager, eller dinosaurer, 
med horn og skjell, rare 
farger og underlige fasonger. 
Firfirsler og salamandre ligner 
enda mer på drager, de man-
gler bare evnen til å sprute ild.

Synes du dette høres spen-
nende ut? Da er «Din nabo 
er en drage» noe for deg! På 
«Din nabo er en drage» får du 
være med og fange insekter, 
salamandre, frosker, ormer og 

fugler og studere dem et-
terpå. Miljøagentene er også 
med og arrangerer natursti.

I år har det vært «Din nabo 
er en drage» flere steder 
i landet. Ved Skarpsno-
dammen i Østfold var det 
300 personer innom ar-
rangementet i løpet av fire 
timer! En som var nysgjerrig 
på dyrene som lever i og 
ved vannet var miljøagent 
Markus (9 år). 

– Jeg synes det er morsomt 
å komme hit og få være med 
og se på salamandre og 
andre morsomme småkryp, 
forteller Markus.

«Din nabo er en drage» 
blir også arrangert på 
miljøfestivalen på Risøya 
ved Risør 2. – 5. august. 

Har du tenkt på at du har en drage som nabo? 
Ikke det? Da bør du se bedre etter!
TEKST: Tor Bjarne Christensen
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AKTIV!

Alle

Lag en bok hvor du regis-
trerer hva som skjer i naturen 

i løpet av sommeren.

For å undersøke hvordan 
naturen utvikler seg over tid. 

Slik kan vi lære om hva som skjer i naturen 
til forskjellige årstider.

Det er også fint å ha fugle-
bok, naturbok og kamera i 

tillegg til det mest nødvendige, som notat-
bok og skrivesaker.

DU TRENGER:
Notatbok Penn og farger

ÅRSTID:

HVA:

HVORFOR:

ELLERS:

SLIK GJØR DU:

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

UT I NATUREN:

NATURDAGBOK

Steg for steg:

1. Finn noe i naturen som du har lyst til å følge 
over en bestemt periode.

2. Skriv ned hvilken dag og tidspunkt på døg-
net du sjekker. 

3. Hva har skjedd? Er det noen forandring 
siden sist du var der? 

4. Det kan være fint å tegne en tegning eller 
kanskje også ta et bilde?

Hva skal du undersøke?

Det er mye du kan velge mellom. Kanskje er 
noen maur i ferd med å bygge en maurtue i 
nærheten av der du bor? Eller finnes det et 
fuglerede ved hytta? 
Skal du være i en by, og det er langt til na-
turen? Da kan du plante et frø i en krukke 
på balkongen eller i vinduskarmen og notere 
hvordan det spirer og utvikler seg.

Skal du ut og reise i sommer?

Skal du flere steder på ferie og ikke har mulighet 
til å følge med på en ting på ett sted over tid? I så 
fall kan det være spennende å registrere hva som 
finnes på de forskjellige stedene du skal.

Hvis du for eksempel både skal være på fjellet og 
ved sjøen i løpet av sommeren, kan du skrive ned 
hva som er forskjellig. Det samme kan du gjøre 
hvis du skal til et annet land.
Hva slags dyr og planter har de der som vi ikke 
har hjemme?
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Nytt lokallag i 
Drammen
Det er startet nytt lokallag i 
Drammen! På det første møtet 
var det viktig for Miljøagentene 
å planlegge hva de skulle gjøre 
fremover.  På samlingen, hvor det 
ble servert pizza, bestemte de 
seg for at den første aktiviteten de 
ville gjennomføre var tomgangsak-
sjonen. Sammen med Gulskogen 

Ga ut 
klimaplate
Årets kuleste CDplate heter
«Gaiaplata 2012», og Miljø-
agentene i Sandefjord er med!
TEKST  /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

skole har 
lokallaget nå hatt tom-

gangsaksjon som har vart i hele 
to uker!

Miljøagenter fra 
Klæbu på radio
Miljøagentene i Klæbu utenfor 
Trondheim har mye på gang. Da 
regjeringen la fram klimameldin-
gen, en plan for hvordan Norge 
skal bli mer miljøvennlig, ble Malin 
og Jonas fra lokallaget intervjuet 
på radio! Noen dager etter sto de 

Lokallaget i Sandefjord 
holder konsert!
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 «Jorda vår har feber» synger 
elevene i 6A på Gokstad skole. 
Konsertsalen er full av foreldre, 
besteforeldre og en drøss med 
elever fra fem skoler i Sande-
fjord. De har konsert og syn-
ger sangene fra CD-en. Etter 
konserten treffer vi Lea Jahren 
Andersen (11) og Jan Michael 
Walmann Dybdal (11), som har 
vært med på å lage sangen 
«Jorda vår har feber».

– Sangen vår handler om 
hvordan jorda kan bli 

hvis vi ikke 

stanser klimaendringene, sier 
Lea.

Jan Michael forklarer at det 
kan bli mer uvær og andre gan-
ske ubehagelige klimaendringer. 
Heldigvis vet de to godt hva 
som bør gjøres.

– Vi må bruke mindre olje og 
slutte å lage ting vi ikke trenger, 
sier Jan Michael.

Gokstad skole har eget loka-
llag med miljøagenter. Skolen 
samarbeider også med Miljø-
agentenes hovedkvarter
i Oslo. 

på 
stand på 
lokalbutikken og serverte 
vafler og informerte folk om 
Miljøagentene.

Årsmøte i Trondheim
Miljøagentene i Trondheim 
har hatt oppdagelsestur i fjæra, 
som de kombinerte med strand-
ryddedag. Samme dag hadde 
de også årsmøte, hvor de valgte 

styre og planla hva de vil gjøre i 
tiden som kommer.

Vågan fikk besøk 
fra Hovedkvarteret
Miljøagentene i Vågan har hatt 
besøk av Linda og Ane Marte fra 
Hovedkvarteret som har holdt 
journalistkurs. Resultatet ble 

mange fine 
miljøsaker, og de nye miljø-

journalistene har lært å skrive 
både leserbrev og ”fem på gata-
intervjuer”.

Har ditt lokallag gjort noe spen-
nende i det siste? Send en mail 
til anemarte@miljoagentene.no 
og fortell om det. Send gjerne 
også med et bilde.

Vi du at vi skal presentere 
ditt lokallag? 

Send en mail til: 
anemarte@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!

– Hatt gå til skolen-aksjon

– Intervjuet ordføreren i 
Sandefjord

– Laget utekonsert 

– Sendt «Gaiaplata 2012» 
til både Statsministeren og 
Kongen

– Passet på at gatelysene i 
Sandefjord er skrudd av på 
dagtid

Sandefjord lokallag er 
en aktiv gjeng. Dette er 
noe av det de har gjort:

Jan Michael (11) og Lea (11) synger for miljøet.
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Dra på 
bærtur!

Lek 
«boksen går» 

ute i 
skogen. 

Tautrekking 
Alt man trenger er et 

langt tau. Del i to lag og 
se hvilket lag som er 

sterkest. Hal i 
og dra!

Ta en tur i 
skogen og spikk 

en seljefløyte 
Se hvordan på 

miljoagentene.no.

Følg 
etter maur

 I en maurtue kan det 
se ganske kaotisk ut, 

men hvis du setter deg 
ned og følger med kan du 

se at det er et system 
for hva alle mau-

rene gjør.

Lek blindebukk
 Ta fram et kart over 

nærområdet, sett bind for 
øyne til en person og la han 

peke på kartet hvor dere 
skal gå. Når dere har nådd 
målet, la neste peke hvor 

dere skal prøve 
å gå.

Dra på 
fisketur!

Bygg 
en gapahuk 

Det tar litt tid, men 
det er veldig gøy når 

den står ferdig! Les om 
hvordan man kan lage 

en gapahuk på 
miljoagentene.no.

Plaskedag
Ta på fullt regntøy 
og gå ut og hopp 
og plask i søle-

pyttene!

Lurer du på hva du skal finne på i sommer?
Her får du 18 supre tips til uteaktiviteter!



Dra på 
telttur

 Du trenger ikke dra 
så langt, det kan 
være fint å telte i 

hagen også.

Sov 
under åpen 

himmel
 Tell stjerne-

skudd! 

Følg 
etter maur

 I en maurtue kan det 
se ganske kaotisk ut, 

men hvis du setter deg 
ned og følger med kan du 

se at det er et system 
for hva alle mau-

rene gjør.

Kanotur
 Hør med en vok-

sen om dere kan leie 
eller låne en kano eller en 
kajakk. Det er lurt å finne 
et stille vann hvis man er 

nybegynner. Husk 
redningsvest!

Badetur
 Kom dere til et 

badested, ta med ball 
og spill Gris eller 

andre enkle 
balleker.

Spill fotball 
i skogen

Kvister, stener og 
røtter gjør spillingen 
ekstra utfordrende 

og gøy! 

Natursti 
Del opp i lag, 

sett opp liste over ting 
alle skal klare å finne i 

naturen. Ulike naturstier 
finner du på 

miljøagentenes 
nettside.

Klatredag
 Ta med en voksen, 

gå ut i skogen 
og kom dere opp 

i trærne. 

Tren på å 
gå på slakk line 

Ta med hele familien 
og spenn opp et 

tau mellom to 
trær.

Lek 
orientering

 Bruk felles startsted. 
Deltakerne får hver sin lapp 

med beskjed om hvor mange 
meter de skal gå i hvilken retning. 
F.eks: fire meter sør, to meter vest 
for det store treet osv. Alle kan ha 

forskjellige ruter så lenge man 
ender opp på samme 

sted.
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HOT

Salamanderen 
tar inn på hotell 

Rødlista: 
Storsalamander

TEKST: Ane Marte Rognskog

HOT or NOT?

NOT

Storsalamanderen er en 
spennende skapning som 
lever både på land og i vann.
Den ligner litt på en drage og 
har en gul eller oransje mage 
med sorte prikker på.

De siste årene har det blitt 
færre og færre salamandere.
Hovedgrunnen er at både 
dammene der de bor og om-
rådene rundt blir ødelagte.

Per i dag finnes det ca 10.000 
storsalamandere i Norge.

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

Hver vinter forlater salaman-
deren dammen de bor ved for 
å finne overvintringplasser.

På jakt etter et nytt sted å 
bo, må de ofte krysse bilveier. 
Hvert år er det derfor mange 

salamandere som blir påkjørt 
og dør.
 
Heldigvis er det nå funnet en 
løsning på problemet. Flere 
stedr i landet er det nemlig 
bygget egne «salamanderhotell» 
i nærheten av salamander-
dammene! Der kan salaman-
deren flytte inn i egne rom som 
har tak laget av jord, vegger av 
stein og tepper på gulvet.

Målet er at mange salaman-
dere vil bruke de nye hotellene 
og derfor overleve vinteren uten 
å bli påkjørt.

Byttemarked
Finn frem ting du 
ikke bruker lenger og 
inviter vennene dine til 
et byttemarked!
En miljøvennlig måte 
å bli kvitt leker eller 
klær du ikke bruker 
lenger! 

Søppel i naturen
Mange kaster fra 
seg søppel i naturen. 
Visste du at det kan 
ta over 600 år før en 
glassflaske forsvin-
ner? Det beste er å ta 
med seg søppelet og 
sortere det.Brennmaneter

Bilkøer

Pollenallergi

Redningsvest i båt

Is

Sommer og sol!
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FILMOMTALE

Kom på 
miljøfestivalen!

Har du hørt om Arriettas Hemmelige 
Verden?

Vil du møte andre miljøagenter fra 
hele landet? Vil du lære mer om 
miljø? Har du lyst til å møte oss 
som jobber på Hovedkvarteret? 
Da bør du komme på Miljøfestivalen 
2. – 5. august!

Det er navnet på en film som har blitt vist for 
6000 fjerdeklassinger i Oslo.
I filmen møter vi bittelille Arrietta og familien 
hennes. De er akkurat som mennesker, bare 
mye mindre. Arriettas familie bor under gulvet 
i et stort, fint hus. I huset bor det en gammel 
dame og barnebarnet hennes- en gutt som 
heter Johs. 

Arrietta og familien må låne både mat og an-
dre ting av Johs og bestemoren for å overleve. 
Derfor kalles de for Lånerne. Det meste de låner 
er små ting som sukkerbiter eller knappenåler. 
Regelen er nemlig at de aldri må låne så mye at 
menneskene merker at ting forsvinner. 
Lånerne er sikre på at mennesker er skumle. 
Derfor har de alltid trodd at hvis de som bor i 
huset ser dem, så må de flytte.

Men så en dag oppdager Johs lille Arrietta. Hva 
skjer videre? 
Blir Johs og Arrietta venner, eller må Arrietta og 
familien hennes flytte fra det fine huset de bor i? 
Hvis du vil vite hvordan det går med Lånerne, så 
anbefaler vi deg å se filmen!

Hva gjorde Miljøagentene på filmvisningene? 
Det kan du lese om på miljoagentene.no.

Sammen med Naturvernforbundet inviterer 
Miljøagentene til Miljøfestival for hele fami-
lien. På Risøya på Sørlandet blir det lek, 
bading og moro. Og så skal det selvfølgelig 
handle om miljøvern! Det begynner å bli fullt 
på festivalen, så skynd deg å meld deg på!

Les mer om Miljøfestivalen på 
www.miljoagentene.no/festival. Du kan 
også ringe 23 10 95 30, eller ta kontakt 
på anemarte@miljoagentene.no.
Vi sees!
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– Når vi reiser med tog får vi se 
at mye forandrer seg når vi
kommer inn i et nytt land, 
forteller Zoe Aurora.

Zoe Aurora i togvinduet

Til sommeren skal 
Miljøagent Zoe Aurora 
(7) fra Oslo reise med tog 
helt til Kina!
TEKST: Zoe Aurora Gau Schjørlien
FOTO: Kay Asbjørn Schjørlien

Kina er det landet som har flest mennesker i hele verden!

På togtur 
til Kina!

Jeg reiser nesten alltid med tog 
når jeg skal på sommerferie. For 
to år siden reist jeg og pappa tre 
uker rundt i Øst-Europa og i fjor 
sommer reiste vi tre uker i Vest-
Europa.

Pappa har ikke førerkort, så da 
får vi aldri kjørt bil. Men det er 
greit fordi bilene har små piper 
bak med masse eksos og røyk 
som gjør jorden ødelagt og var-
mere og smelter all isen på nor-
dpolen og da mister isbjørnene 
hjemmet sitt.

I sommer skal vi ta tog fra Oslo 
til Stockholm. Så med båt til Fin-
land og videre med tog gjen-
nom hele Russland, Mon-
golia og Kina. Hele turen 
kommer til å ta ca tre uker.

Jeg synes det er fint å sove 
på toget, det kommer så 
fine lyder fra toget, jeg blir alltid 
veldig fort trøtt. Vi pleier ofte 
å kjøpe mat, drikke og noen 
ganger godterier. Det synes jeg 
er gøy. Når jeg reiser med tog 
med pappa får jeg mer godteri-
er enn når jeg er hjemme. 

Vil du vite mer om Zoe Auro-
ras togtur til Kina?
På miljoagentene.no kan du 
lese mer. Her finner du også 
tips om det å reise på ferie 
med tog!
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Miniagentene
På disse sidene finner du saker og oppgaver for de minste miljøa-
gentene. 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



SVAR: Silhuett 4 er den riktige.

Hvor mange salamandere som denne finner 
du i bladet? Tell med denne også! Send oss 
svaret på post@miljoagentene.no eller send 
inn skjemaet på side 27.

1.

4.3.

2.

5.

Salamanderen har fire 
tær på forbena og fem 

tær på bakbena!

Finn 
salamanderen!

Hvilken silhuett er riktig?
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Foto: www.flickr.com/photos/goldy/147842129

KANIN
TEKST: Anne Bleiklie  /  KILDE: Dyrevern UNG

Kaninen ligner på haren.
Begge liker å hoppe og løpe, 
og å leke med venner.

Det beste kaninen vet er å få godbiter, 
som basilikum og salat. Den elsker å 
hoppe og løpe, og den liker å finne fine 
utkikksplasser der den kan sitte og se 
utover. Kaniner liker best å bo sammen 
med andre kaniner.

Du kan være en god venn for kaninen 
hvis du lar den få gå fritt på gulvet inne. 
Den liker å bli strøket på hodet og på 
ryggen. Kanskje dere kan leke godbitle-
ken? Gjem en godbit et sted i rommet 
og la kaninen finne den.

Visste du at kaniner kan...
– trives med å bo inne sammen med 
en katt?
– læres til å bruke dokasse?
– kan bli over 10 år hvis den har et 
godt liv?

Men pass på! Kaniner blir veldig 
redde om du løper etter dem. Ikke 
løft kaniner som du ikke kjenner, for 
det liker de ikke.

Kjenner du et dyr? Skriv litt om dyret 
ditt og send oss et bilde av deg og dyret 
til maia@miljoagentene.no så kanskje 
kommer dere i Miljøagentrapporten!

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.
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DYREVENN 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.
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1. Hva 
heter miljøvern-

ministeren i Norge?
a. Inga Marte Thorkildsen

b. Erik Solheim
c. Bård Vegar Solhjell

5. Hva er nordmenn 
og islendinger flinkest 

til i verden?
a. Strømsløsing

b. Oljesøling
c. Bilkjøring

2. Hvor lever
 storsalamanderen?

a. I trær
b. Fem meter under bakken

c. På land og i vann

3. Hvor gammel 
kan en kanin bli?

a. Over fem år
b. Over 10 år
c. Over 15 år

4. Hvor mange 
salamandere 
bor i Norge?
a. Ca 10.000
b. Ca 5000

c. Ca 1000000

6. Hva heter 
natur på kiswahili?

a. Asante
b. Asili

c. Taveta

QUIZ

Hilde og 
kaninen Milo
Jeg skal fortelle om kaninen 
min Milo. Han er 10 måneder 
gammel og har bursdag 21 juli.

Han har svart og hvit pels, og liker gulrøt-
ter. Milo spiser kaninpellets og høy. Husk 
å aldri gi kaninen gnagerblanding. Kaniner 
burde ha en drikkeflaske, skåler kan kaniner 
velte. Milo har et passe stort bur og er en 
innekanin. Han er en søt dverg. Hvis du skal 
ha en kanin ute burde du ha et sikkert og 
trygt bur for at ikke dyr skal angripe.

Noen kaniner lider. Ikke på grunn av man-
gel på mat og stell, men at eiere ikke vet 
hvilke behov kaniner har. Milo liker at folk 
klør han på halsen, så bli kjent med kanin-
en. Kaniner trenger friluft så om sommeren 
kan du gå en tur ut med kaninen. Milo 
trenger mye kos og stell, men ikke for mye 
for mange kaniner vil slappe av litt også. Du 
må ikke dra i nakkeskinnet, da kan kaninen 
få indre skader som ikke du ser. Du må 
børste kaninen daglig og rense buret, hver 
uke minst. Nå har jeg fortalt om kaniner og 
om Milo. Håper du lærte mye!
 Hilde, 12 år 
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Miljøagenter 
i Kenya
TEKST  /  FOTO: Cecilie Wallebek

Miljøagentene i Kenya jobber for at 
voksne skal forstå at trær er viktig.

Mary, Nyiva og Melody har 
vært miljøagenter i to år.

Kart over Afrika.
Kenya er merket 
med rødt.

På engelsk heter Miljøagenter 
Eco-Agents.

I Kenya i Afrika er det en by som heter 
Taveta. Den ligger like ved fjellet Kilimanjaro, 
rett ved grensen til Tanzania. I Taveta er det 
70 miljøagenter som går på tre forskjellige 
barneskoler. I Kenya snakker de mange ulike 
stammespråk, men de to hovedspråkene er 
engelsk og kiswahili. 

Gruppen på Kivukoni barneskole er helt nye 
miljøagenter. Gruppen ble startet i januar, og 
de har gått i gang med arbeidet å plante trær 
rundt omkring på skolegården. Agentene er 
veldig flinke til å rydde og holde skolen ren. Nå 
har de også laget en kjøkkenhage hvor de skal 
plante tomater, spinat, kål, gulrøtter og agurker. 

Orkung’u er en barneskole som ligger ved en 
sjø som heter Jipe, langt utenfor byen. I sjøen 
er det krokodiller og flodhester, så man kan 
ikke bade der. Men sjøen gir både mennesker 
og dyr vann og mat, og er derfor viktig for alle. 
Barna som er miljøagenter her, er masaier. Det 
er en folkegruppe som tidligere var nomader. Å 
være nomade betyr at man ikke bor fast på ett 
sted, men flytter rundt forskjellige steder hele 
året, blant annet for å finne mat til dyrene. 

Barna i Jipe har flere ville dyr som naboer! 
I området bor det blant annet elefanter, ge-
parder, løver, strutser, giraffer, gasetter, hyener, 
bøfler, sebraer, slanger, firfirsler, flodhester og 
krokodiller. 
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Hva gjør miljøagentene i andre deler av 
verden? Les om det her!



Ny leder i 
Natur og Ungdom
24 år gamle Silje Lundberg fra Harstad 
ble med i Natur og Ungdom da hun var 
12 år gammel. I januar ble hun valgt til 
ny leder av organisasjonen.
TEKST / FOTO: Line Lønning / Natur og Ungdom

Hvorfor begynte du å 
bry deg om miljø? 

– Fordi jeg syns det var 
så urettferdig at vi i den 
rike delen av verden 
forurenset så mye, og 
til og med tjente oss 
rike på det, mens men-
nesker i den fattige del-
en av verden må leve 
med konsekvensene. 

Hva mener du er den viktigste miljøsaken? 
– For meg har kampen for et oljefritt Lofoten, 

Vesterålen og Senja alltid vært den viktigste saken. 

Hvordan er det å være sjef for NU? 
– Det er skikkelig kult. Jeg får jobbe for miljø 

hver dag, og så får jeg reise rundt i landet og 
møte flinke NUere. I tillegg får jeg lov til å snakke 
på vegne av 7000 ungdommer som vil ha en god 
miljøpolitikk. Det er stilig det! 

Hvorfor bør miljøagenter bli med i NU når de 
blir eldre? 

– Miljøkampen slutter ikke når man er 12 år. NU 
er Norges største miljøorganisasjon for ungdom, 
men vi må bli flere. Jo flere vi blir, desto mer makt 
får vi. Tenk så mye bra vi kan gjøre for miljøet da!

Les mer om Natur og Ungdom på www.nu.no

På Kivukoni barneskole har de laget gjerder 
rundt hvert tre for at de ikke skal bli spist 
opp av dyr.

Taveta barneskole ligger inne i byen Ta-
veta. Tidligere var det bare masse rød sand 
i skolegården, men nå har det blitt grønt og 
fint. Til og med en egen liten skog i skole-
gården har elevene fått!  Dessverre er det 
ikke så lett å ta vare på trærne. Veldig ofte 
er det nemlig ikke vann å få tak i. Derfor har 
ofte barna tatt med seg vann hjemmefra for 
at trærne skal få vann.  

Når det regner blir den tørre jorden til leire, 
og det er ganske vanlig at regnet ødelegger 
veien og skaper flom. Derfor er det ekstra 
viktig å plante trær, for det kan hjelpe til å 
unngå at jorden blir skylt vekk når det regner. 

De tre gruppene med miljøagenter i Kenya 
jobber alle sammen for å få et bedre miljø. 
De lever på veldig ulike steder, men allikevel 
er de enige i at treplanting er viktig. Derfor 
jobber de for å stoppe voksne når de vil kutte 
ned trær uten å plante nye.  Alle miljøagen-
tene vet mye om naturen i området rundt 
seg, og vet at de bor et veldig vakkert sted 
som må tas vare på.

Noen ord på kiswahili:
Natur – asili

Vann – maji

Dyr – wanyama

Takk – asante
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NATUR OG UNGDOM
Natur og Ungdom er ungdommens miljøvern-
organisasjon. I denne spalten kan du lese om 
hva de driver med!
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Premieoppgave 1 
- Kryssord
Løs kryssordet og stokk om på bokstavene i de gule 
rutene. Da får du noe som vi gleder oss til! Send løsnings-
ordet til oss og bli med i trekningen av fine premier!

Prøv å svare på minst to av premieoppgavene!Lykke til!
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PREMIEOPPGAVER 1



Premieoppgave 2
Fyll inn ordene som hører til bildene, 
og stokk om på bokstavene i de 
fargede rutene. Da vil du komme frem 

til noe som er gøy å gjøre om somme-
ren! Det er de ENGELSKE ordene vi er 
ute etter for dyrene, men 
løsningsordet skal være på norsk.

VINN! Svar på oppgavene og send kupon-
gen til oss, så er du med i trekningen av 
kule premier!
Svarfrist: 30. juli 2012.

Premieoppgave 1:

Ordet er:..............................................................................................

Premieoppgave 2:

Ordet er:..............................................................................................

Premieoppgave Miniagentene:.............salamandere.

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

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

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

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

Alder:...................................................................................

Mobil:..................................................................................

E-post:.................................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo
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Takk til alle miljøagenter som 
har deltatt i konkurransen og                                                                                
stemt frem den de likte best.

VINNEREN ER: 
Alfred Indrehus, 12 år fra 
Haugesund.
                                                                               
Han får den nye, fine 
t-skjorten i posten.
Vi gratulerer!

VERV EN VENN!
Vi miljøagenter har rett til å si 
ifra, og jo flere vi er, jo flere er 
det som hører oss!

Har du en venn som du har lyst til å få med i 
Miljøagentene?
Da kan han eller hun gå inn på www.miljoag-
entene.no/medlem sammen med en foresatt.

Når medlemsskapet til vennen din er betalt 
får du et vervepoeng. 

Det er viktig at de husker å skrive ditt navn 
også, så vi på hovedkvarteret vet at det du 
som skal ha vervepoeng.

Du kan se alle premiene du kan 
velge mellom på:
www.miljoagentene.no/vervepremie
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Temaet i neste blad er: KROPPEN
Tenker du på miljøet når du spiser mat og når du kler på deg?
Kropp og miljøvern henger nemlig også sammen!
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Hva er ditt
favorittdyr?

Vi vil gjerne ha masse flotte tegninger av 
søte, morsomme, rare, spennende dyr!
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

Tegnekonkurranse

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

Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 2 / 2012
Løsning på oppgave 1:
Korallrev

Løsning på oppgave 2:
Tallet er 7. Figuren er stjerne.

Vinneren av premieoppgave 1: Signe Hagen, 9 ½ år, 
Halden
Vinneren av premieoppgave 2: Olivia L. Nygaard, 
10 ½ år, Oppegård

Trøstepremier:
Tyri Tvinnereim, 9 år, Bergen
Philippe Nortvedt, 6 år, Oslo

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

Løsning på Miniagent-
oppgaven:
Det var 7 torsker i bladet.
Vinneren er Åsne E. Larsen, 6 år, Oslo.

Løsning på Ravn-historien:
Løsningen på mysteriet var at farens 
sykkel var punktert. Han snakket 
altså ikke sant da han fortalte Ravn 
at han hadde syklet bort og levert det 
farlige avfallet.
Den smarte miljøagenten som 
klarte å løse Ravn-mysteriet var:
Nicolai Baadstø, 10 år, Drammen

Vi gratulerer!

LØSNINGER / VINNERE



Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!



Risøya 
2. til 5. august

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

Naturvernforbundet
Friends of the Earth Norway


