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HEI!

KJÆRE
MILJØAGENT!
Tenker du på miljøet
når du spiser?
Temaet for dette nummeret av
Miljøagentrapporten er kroppen.
Mye vi gjør som er bra for kroppen
er ofte bra for miljøet også, sånn
som å spise økologisk mat eller å gå
istedet for å kjøre bil.
Vi har vært på besøk hos Julie,
Hyndla og Ivar i Hurdal utenfor Oslo.
De bor i en økologisk landsby hvor
de er veldig opptatt av å leve så
miljøvennlig som mulig. Hvordan det
er å bo i en økolandsby kan du lese
om inne i bladet.
Har du husket å melde deg på Gå til
skolen-dagen 6.september? Det kan
du gjøre her: http://miljoagentene.no/
gatilskolen/
Ta en titt på det hemmelige oppdraget i bladet, så kan du se hvordan
du denne gangen kan skaffe deg TRE
nye merker på Min Side!
Høsthilsen fra Hovedkvarteret

Sjekk ut!
Mina er veldig glad i å synge. Nå
er hun med i finalen i MGP Junior!
Her kan du bli bedre kjent med
Mina og de andre deltakerne:
nrksuper.no/super/mgpjr
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Min største miljøbragd:
Jeg har vært med på å lage
og spille inn en miljøsang
på CD sammen med klassen min og mange andre
klasser i Sandefjord. Plata
har vi blant annet sendt til
statsministeren og Kongen.
Vi har også sendt klimabrev
til viktige personer i Norge
og oppfordret dem til å være
med på å redde miljøet.
Min største miljøtabbe:
Jeg har kjørt fly flere ganger i år.

Derfor er miljøvern viktig:
Hvis vi ikke passer på
miljøet, så blir det ikke noe
fint å leve på jorda, og de
som kommer etter oss, f.
eks. barna og barnebarna
våre, får ikke et godt liv.
Jeg synes det er viktig å
passe på miljøet og jeg
håper alle som leser dette
bladet er flinke til det. Det
er gøy å være miljøagent
og jobbe for miljøet.
Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Mina
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MILJØNYTT

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

Ikke enige om
klimakutt
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Maureenpr Istockphoto

Før sommeren prøvde verdens land å bli enige
om å kutte mer i utslippene av klimagasser. Det
skjedde på et møte som FN arrangerte i den tyske
byen Bonn. Utslipp fra trafikk, kraftverk og industri
kan skape klimaendringer med varmere og villere
vær. Landene ble ikke enige om å kutte mer nå,
men de ble enige om å arbeide videre med en ny
klimaavtale. Avtalen skal være ferdig i 2015, og den
skal forhindre store klimaendringer på jorda.

Forbyr plastposer
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Ekash Istockphoto

Den amerikanske storbyen Los Angeles skal nå
kvitte seg med plastposene. I løpet av noen måneder
blir posene fjernet fra alle matbutikker. Dette gjøres
for å hindre forsøpling av strendene og havet og for
å spare energi.
- Dette er topp for miljøet, topp for framtida og topp
for strendene og havet vårt, sier politikeren Ed Reyes,
som er med i bystyret i Los Angeles.

Fremtidsbusser
i Oslo
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Ruter

I Oslo kan du nå kjøre en ny type miljøvennlige
busser. Fem splitter nye hydrogenbusser kjører nå
mellom Oslo sentrum og Oppegård. Disse bussene slipper ikke ut eksos og de bråker nesten ikke
når de kjører. En hydrogenbuss har en brenselcelle
som lager strøm av hydrogen. Det eneste de slipper ut er rent vann. Oslo er en av verdens første
byer som får slike busser.
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Rottegift i ørner
og ugler
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Rocky Flickr com

Forskere har funnet rottegift i døde kongeørner og
hubroer. Rottegift brukes over hele landet for å hindre at smågnagere kommer inn i hus, skoler og andre bygninger. Rovfuglene har fått i seg giften ved
å spise rotter og mus som har spist rottegift. En av
tre fugler som forskerne undersøkte hadde fått i seg
skadelige mengder med gift. Nå kan det bli strengere regler for bruk av rottegift.

Ikke spis denne
fisken!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: HelleM Istockphoto

Visste du at du ikke bør spise fisk og skalldyr fra 30
norske fjorder og havner? Dyrene som lever her er
nemlig så forurenset at du kan få i deg miljøgifter.
Mange steder er oppryddingen i gang, og mye av
forurensningen er fjernet eller dekket til. Om noen
år kan det hende fisken blir sunn igjen over hele
landet. I mellomtiden kan det være lurt å ta en titt
på listen som du finner her: www.miljøstatus.no.
Søk etter ”steder med kostholdsråd”.

Sjøfugl spiser
plast
TEKST: Tor Bjarne Christensen
FOTO: www.flickr.com/photos/jpmatth/2383603531

Hvert år plukker miljøagenter, skoleelever og
barnehagebarn søppel langs gater og strender
over hele landet. De gjør en fantastisk innsats for å
hindre at søppelet spres i naturen. Likevel havner
mye i havet. Nå vil Oslo kommune bruke dykkere til
å rydde havbunnen. Det er bra for fisk og sjøfugl,
som ofte spiser plastikk fordi de tror det er mat.
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Økoliv i Hurdal
En times kjøretur nord for Oslo bor Julie (12),
Hyndla (12) og Ivar (9) sammen med flere andre
barn, voksne og dyr.
TEKST: Maia Østerud, kommunikasjonsagent / FOTO: Ane Marte Rognskog/ lokallagsagent

Julie og broren Ivar har bodd
her siden de var små, mens
Hyndla flyttet hit for tre år
siden.
– Det som er fint med å bo
her, er at det alltid er noen å
leke med, forteller Julie.

Husene ligger nemlig tett,
og barna flyr inn og ut hos
hverandre. Hver familie har
sitt eget hus, men det er også
et stort felleshus hvor de lager mat og spiser sammen.
– Alle som bor i økolandbyen er nok over gjennomsnittet opptatt av naturen og
miljøvern, sier Julie.
I økolandsbyen har de få biler og ingen har tv. Men både
voksne og barn har pcer med
tilgang til internett. Husene er
ganske små og har få rom, for
da er de enklere å varme opp.
Julie og familien bor i et
halmhus.
– Det er laget av kjempestore

halmballer som er stablet
oppå hverandre. Mellom
halmballene er det stablet
stokker. Og utenpå er det
smurt kalk og leire, forteller
hun.
– Det er veldig pustende, og
det gjør inneklimaet bra.
I flere av husene er det ikke
innlagt vann, men i det store
felleshuset er det toalett og
dusj som alle kan bruke.
– Vi er opptatt av å leve så
miljøvennlig som mulig. Vi
er for eksempel flinke med
resirkulering og gjenbruk,
sier Julie.
– Inne i låven har vi et sted
hvor alle kan legge de brukte
klærne sine, forteller Hyndla.
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– Så kan alle gå å plukke
klær derfra. På den måten
kommer gamle klær til nytte.
– Vi har også egen kompostbinge, sier Ivar. Den lager vi jord av som vi bruker
til å dyrke ting.
I tillegg til å dyrke egne
grønnsaker er det også
en liten butikk i et av
felleshusene. Her selges
økologiske varer som sukker, pålegg, nøtter, oljer og
godteri.
– Økologisk mat betyr at det
er uten sprøytemidler. Det er
bedre for naturen, forteller
Hyndla.
Svarten og Vesla er familien til Julie og Ivar sine hester. De bor nesten rett utenfor stuevinduet og barna
er ofte ute og rir på dem. I
tillegg bor det flere katter og
høner i landsbyen.
På fritiden spiller Hyndla
og Julie i band sammen, og
i 2.etasje i et av husene har
de innredet et eget øvingslokale med instrumenter og
mikrofoner. Ivar synes det
beste i verden er å spille fotball, og bare noen meter fra
huset sitt har han sin egen
fotballbane!
Både han og jentene er
veldig glade i å være ute i
naturen. Og natur har de
mye av på alle kanter.
– Jeg kunne egentlig ikke
tenke meg et bedre sted å
vokse opp, sier Julie.
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NYTT STORT

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.

Den farlige skoleveien
På den årlige Gå til skolen dagen har Ravn og de
andre miljøagentene fått med seg alle elevene til å
gå eller sykle til skolen.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

I det Ravn låser sykkelen sin til
stativet kommer Frøya i klassen
farende bort til ham.
– Ravn! Vet du hva som
skjedde borte ved Blåbærsvingen? En bil råkjørte rett forbi
meg, den må ha vært langt over
fartsgrensen!
– Dette må vi finne ut av, sier
Ravn. Han har en idè.
I kantinen finner de Ulrik i 4C.
Ulrik har en hobby, han samler
på bilnumre.
– Ulrik, kan du sjekke eieren
av en bil? spør Ravn.
– Klart det, svarer Ulrik. – Jeg
har registrert de fleste bilene
som parkerer jevnlig på skolens
område. Hva er registreringsnummeret?

– Halve skiltet var dessverre
tilgriset av søle, sier Frøya.
– Men de siste tre sifrene er
491. Og så er bilen mørkeblå.
– Superuflaks, utbryter Ulrik
etter en rask kikk i boka. To biler
passer den beskrivelsen: Vaktmesteren sin og rektors!
Sammen med Ulrik og Frøya
skynder Ravn seg ned i kjelleren
hvor vaktmesteren holder til.
– Hei, vi lurer på om du kan ha
glemt å sakke ned farten da du
kjørte i Blåbærsvingen i dag?
spør Ravn.

– Er det
noen som har
råkjørt der igjen,
utbryter vaktmesteren.
– Jeg håper dere
10

finner ut hvem som har gjort
det. Meg var det i alle fall ikke!
Utenfor rektors kontor blir de
stoppet av damen i resepsjonen.
– Hvor har dere tenkt dere?
Rektor sitter i et allerede forsinket møte med noen viktige
mennesker fra kommunen.
– Vi lurer bare på om rektor
vet noe om at enten hans eller
vaktmesterens bil ble observert over fartsgrensen på vei til
skolen tidligere i dag, forklarer
Ravn.
– Vent, så skal jeg gi ham
beskjeden, sier hun og går inn
på møterommet. Etter litt kommer hun ut med en lapp. Ulrik
og Ravn leser høyt:
”Takk for beskjeden. Når jeg
har tid vil jeg personlig behandle saken. Det var nok ikke min
bil dere så, for jeg kjører aldri
for fort. Dessuten holder jeg
både bilen min og bilskiltene
rene til enhver tid”
– Du får si til rektor at han må
passe på neste gang han er
sent ute til et møte, sier Ravn
til resepsjonsdamen. - Han kan
gjerne også snakke med noen
av de viktige vennene sine om
å bygge gang og sykkelvei, slik
at det blir sikrere for oss som
går til skolen”.
Ravn har oppklart nok en sak.
Hvordan kunne han vite at det
var rektor som råkjørte?
Send inn løsningen til
maia@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte fra
Miljøagentene.
Svarfrist 10. september.
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UT I NATUREN:

BUTIKKSJEKK
DU TRENGER:
En butikk

Penn
Noe å skrive på

AK

ÅRSTID:

Hele året

HVA:

Let etter miljømerker.

TIV

!

HVORFOR:

Svanemerket
Svanemerket er et
miljømerke for de nordiske
landene. Merket garanterer
at produktet er blant de
minst miljøskadelige innenfor varetypen.

Ø-merket
Ø-merket betyr at varen
er økologisk. Varen er
blitt laget uten giftige
sprøytemidler og kunstige
tilsetningsstoffer.

Ta med deg aktivitetsarket,
en penn og noe å skrive på
til en butikk. Spør en av de
ansatte om det er greit at du undersøker
hva slags økomerker som finnes i butikken.
SLIK
GJØR DU:

Noter ned hvor mange merker du finner
som er merket med de ulike øko-merkene.
Når du er ferdig kan du fortelle de som jobber i butikken hva resultatet ble.

Fair Trade
Fairtrade er merkeordningen som garanterer
at de som leverer varen har
ordentlige arbeidsforhold
og får skikkelig betaling for
produktet sitt.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
12

FOTO: Øyvind Aukrust

DISSE MERKENE SKAL DU SE ETTER:

Fordi en del varer er bedre
enn andre når det gjelder
hvordan de påvirker naturen. For eksempel er gulerøtter med Debiomerket ikke
sprøytet med gift.

Miljøagentene intervjuer
miljøvernministerenn
Mikkel: Hva tror du blir den
viktigste måten å produsere
energi på i fremtiden?
Bård Vegar: Det er vanskelig å
spå helt sikkert, for det er vanskelig å vite akkurat hvordan
fremtiden blir. Vann, som vi lager mye energi av her i Norge,
kommer fortsatt til å være
viktig. Og jeg er ganske sikker
på at solenergi kommer til å bli
veldig viktig, fordi det finnes i
store deler av verden og den
teknologien man trenger for å
lage det er utviklet.

Miljøagentene Mikkel (13) og Mina (12) fikk møte
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell på Hafslunds
250 års jubileum. I tillegg til å gi ham sitt miljøtips
fikk de intervjue ham om klimaforliket og fornybar
energi.
TEKST: Mina Eline Knutsen og Mikkel Mørch Sollie / FOTO: Amanda Orlich, Miljøagentene

Mikkel: Hva er egentlig klimaforliket?
Bård Vegar: På Stortinget sitter
det syv partier og seks av de
syv partiene har blitt enig om
en plan for hvordan Norge skal
prøve å redusere klimagassutslippene våre. Vi er enige om
at vi skal ha et mål om å få ned
utslippene. For å gjøre det skal
vi bygge mer jernbane, vi skal
bygge husene våre slik at de
bruker mindre energi og så skal
vi satse mer på det som heter
fornybar energi, altså sånt som
ikke har CO2 utslipp.

Mina: Hvor mange vindmøller
skal bygges nå etter klimaforliket?
Bård Vegar: Jeg vet ikke akkurat hvor mange, men det
bygges nå en del vindmøller
rundt omkring i Norge. Men
selv om det er veldig bra med
vindmøller, må vi må passe på
at de ikke ligger der de for eksempel ødelegger viktig natur.
Derfor kan det være at noen av
dem som søker om å få bygge
vindmøller får nei.

Mina: Hva skal Norge gjøre
for å produsere mest mulig
miljøvennlig energi i fremtiden?
Bård Vegar: Heldigvis har vi
veldig mye fornybar energi
allerede, fordi vi har så mye
vannkraft. Og i tillegg har vi jo
masse vind i Norge. Jeg vokste opp ved kysten på Vestlandet og der blåste det hele
tiden!
Derfor tror jeg vi kan lage flere
vindmøller på land, men også
ute i havet. Det er mange som
nå jobber med hvordan vi kan
ha store vindmøller ute i havet
som lager masse energi.
Har du sendt DITT miljøtips
til miljøvernministeren? Det
kan du gjøre på miljoagentene.no
13

LOKALLAGET

TØNSBE

Helene (11) og Mia (11)
var med og sto på stand
da lokallaget arrangerte
«Din nabo er en drage»

T
E
T
RGDISTRIK

Miljøagentene i
Tønsbergdistriktet
Måneskinnsturer, salamandertitting
og jakt på flott fuglesang!
TEKST: Ane Marte Rognskog / lokallagsagent
FOTO: Trine Strømme og Ane Marte Rognskog

LOKALLAGS

NYTT
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Byttedag på
Nesodden
Miljøagentene på Nesodden
har arrangert en vellykket bytte
leker dag. På www.miljoagentene.
no/byttedag kan du lese mer om
hvordan du og dine venner, eller
ditt lokallag kan gjøre det samme.
Ved å bytte sparer du både
penger og miljøet, samtidig som
du kan få nye leker.

Lærte om livet i
Matdammen
Miljøagentene i Molde har hatt
et treff der de lærte om livet i Matdammen ved Romsdalsmuseet.
Sammen med dem der var det en
biolog. Biologen lærte dem om dyr
og planter som finnes i ferskvann.
En biolog er en som har studert,
og kan mye om den levende
naturen.

Det var mange som gjennomførte Miljøagentenes natursti.

Lokallaget i Tønsbergdistriket
finner på mye spennende.
De siste årene har de hatt stand
på verdens kjøpefrie dag, vært
med på fuglesangtur klokken
seks om morgenen, hatt årsmøter
og arrangert måneskinnsturer.
– Når vi drar på måneskinnstur,
møtes vi ved skolen jeg går på.
Der får vi fakler og så går vi sammen til Månedammen, forteller
Helene (11).
– I Månedammen er det mange
salamandre. Det pleier å være
artig. Vi tenner bål og de voksne
forteller historier.
Helene har vært miljøagent
helt siden Miljøagentene
ble startet i 2006. I
fjor høst deltok
både Helene
og

venninnen Mia (11) på Miljøagentenes landsleir og landsmøte.
Da lokallaget tidligere i år arrangerte ”Din nabo er en drage”
sammen med Naturvernforbundet, fikk de besøk av lokallagsagent Ane Marte fra Miljøagentenes hovedkvarter.
På «Din nabo er en drage» så de
på salamandre, frosker og andre
småkryp. Og i løpet av dagen
fikk Tønsbergdistriktets lokallag
over 30 nye medlemmer.
Har du lyst til å lese mer om
«Din nabo er en drage»? Gå
inn på miljoagentene.no
Tidligere har Helene og de
andre vært med på Miljøfestivalen i Lofoten. – I Lofoten var
det veldig fint og gøy, og vi fikk
være med på mange

Årsmøte i Akershus
I Akershus har de valgt nytt
styre for det kommende året. De
har også jobbet med å planlegge
hva de skal gjøre fremover. Blant

annet har de bestemt seg for
å arrangere en familiedag på
Sognsvann sammen med Miljøagentene i Oslo i høst.

morsomme ting, sier Helene. –
Og så gikk vi på en veldig lang
fjelltur.
For tiden jobber medlemmene
i Tønsbergområdet med å få i
gang et styre som skal bestå av
barn.

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!

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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HJERNEKART
Kilder: «Hjernen» av Espen Dietrichs og Eirik Newth

Det er hjernen din som
gjør deg til den du er.
Alt du tenker, føler , tror
og mener, bestemmes
fra hjernen din.

Her styrer du musklene

Her lager du ordene

Vi blir født med 130 milliarder hjerneceller.

Etterhvert som vi blir
eldre mister vi noen av
hjernecellene våre.

Her lukter du

Venstre og høyre halvdel
Venstre hjernehalvdel:
– styrer den høyre siden
av kroppen
– sørger for å snakke og
forstå ord
– kan regne og løse matematiske oppgaver
– holder orden på rytme og
tekst når vi synger
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Høyre hjernehalvdel:
– styrer den venstre siden
av kroppen
– holder orden på melodien
når vi synger

Her kjenner du sinne
og berøring

Her forstår du ord

Når du drømmer beveger øynene seg under
øyelokkene dine, det er
fordi musklene rundt
øynene ikke slår seg av
når du sovner.
Det er størrelsen
på hjernen i forhold
til kroppen som har
betydning.

I gjennomsnitt er jentehjernen litt mindre enn
guttehjernen.

Her ser du

PS!
Visste du at du har en
«sjøhest» i hodet?

Her hører du

En del av hjernebarken ligner
på halen til en sjøhest og det
er derfor den har fått dette
navnet.
Vi skal være glade for at vi
har en sjøhest i hodet. Det er
nemlig den som sørger for at
vi kan huske og lære!
17

OPPSLAGSTAVLA
Rødlista:
Hubro

Unngå å kjøpe
flaskevann!

FOTO: Stian Olsen

Flasker med kjøpevann
bruker opptil 2000 ganger
mer energi på å bli laget,
avkjølt og fraktet enn det en
flaske med vann fra springen
gjør. I stedet kan du bruke en
TEKST: Ane Marte Rognskog og Tobias Laeskog

Hubroen er verdens største
ugle og lever i store deler av
Norge. Den har to lange ”fjærører” på hodet og store rødoransje øyne. Hubroen spiser
alt fra andre fugler til harer,
smågnagere, fisk og frosk.
Det har blitt færre og færre hubroer de siste 100 årene. Den
viktigste grunnen til det er at de
ikke lenger har like stor tilgang
på mat. Det skjer også at hubroer flyr inn i kraftlinjer og dør.
Heldigvis har man nå laget en
plan for hvordan man skal ta
bedre vare på hubroen i Norge
fremover.

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.
18

Miljøtips:

FOTO: Thomas Flenstad

sportsflaske og fylle den med
vann fra springen. Liker du
ikke vannet i springen finnes
det egne vannmugger som
renser vannet.

HOT or NOT?
HOT
Gå til skolen
aksjonen!
Over hele landet går
barn til skolen
6.september. Har du
husket å melde deg
på? Du kan melde
klassen din på, på
miljoagentene.no.

Sykkeltur

Telting

Sykkelhjelm

Sommerferien
er over

Bli kjørt til skolen

Sol og sommer
er over for denne
gang. Men du kan
likevel kose deg
ute i naturen! Ta på
varme klær og gå ut i
skogen!

Regn

Søppel i naturen

NOT

Miljøagenter på
Hafslunds 250 års
jubileum
I sommer arrangerte Hafslund en
stor miljøfestival hvor Miljøagentene
var en av flere organisasjoner som
sto på stand.
FOTO: Amanda Orlich, Miljøagentene og Kjell Stamgård, Hafslund

Mikkel og Mina ga miljøvernministeren sitt
miljøtips: ”Gjør en god jobb for miljøets beste, så
vi slipper å ta støyten i fremtiden!”

Miljøagenter på
Vennergidagen
31. mai ble Regnmakernes Vennergidag arrangert i Drammen. Nesten
5000 elever og lærere deltok.
Tilstede var også Miljøagentenes
lokallag fra Drammen.
FOTO: Maia Østerud, kommunikasjonsagent

Vennergidagen er et arrangement for skoleelever hvor det settes fokus på energibruk og
klima. Lurer du på hva Regnmakerne er? Da
kan du gå inn på regnmarkerne.no og lese mer.
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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

Elsa går til
skolen
TEKST: Elsa Engstad Larsen
FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Hei.
Jeg heter Elsa og går i
3 klasse.
Jeg går til skolen. Det
synes jeg er viktig fordi
at det er mer miljøvennlig og man får styrke i
beina.

En gang så kom faren
til en venn av meg og
spurte om jeg ville sitte
på hjem fra skolen.
Da sa jeg at jeg ikke
ville fordi at det ikke var
miljøvennlig å kjøre bil.
Jeg synes barn bør
gå til skolen fordi da
våkner man skikkelig
før skolen begynner.
Hilsen Elsa

Nå som det
er høst er det fint å
gå til skolen.
Meld deg på Gå til
skolen dagen,
da vel!
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Finn foten!
Hvor mange GRØNNE fotavtrykk som denne
finner du i bladet? Tell med dette også! Send
oss svaret på post@miljoagentene.no eller
send inn skjemaet på side 27.

Mange mennesker har
en fot som er større
enn den andre.
Og det er helt normalt!

Fargelegg kaninen
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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/nblumhardt/3500477551/

Foto: www.flickr.com/photos/powazny

D

N

YREVEN

KATT
TEKST: Dyrevern UNG

Katten er i slekt med tigeren.
Akkurat som tigeren liker katten å dra på jakt alene.
Katten er sin egen sjef. Den
gjør bare som du sier hvis
den selv har lyst!
Det beste katten vet er å være fri til å
gå hvor den vil og utforske verden. De
fleste katter liker å få fisk til middag.

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.

Du kan være en god venn for katten
ved å stryke den på hodet og ryggen.
Når den sover og spiser vil den helst
være i fred.
Lek jaktleken! Bind en pappbit i en
hyssing og la katten prøve å fange
pappbiten.
Visste du at katter kan...
– bruker værhårene sine for å finne
frem i mørket?
– høre lyder du ikke hører?
– hater vannsprut
– har veldig følsom hale, så ikke dra
i den.

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!
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Foto: www.flickr.com/photos/goldy/147842129

Løsninger på side 28

QUIZ
1. Hva er
svanemerket?
a. Et merke som bare
de fineste svanene får
b. Et miljømerke
c. En fugleart

Vinner av tegnekonkurransen
Vi har fått inn mange kjempefine tegninger. Vinneren er
Thomas Helle Furseth.
Han har tegnet en flott hjort.
Vi gratulerer!

2. Hva bruker
katter for å finne
frem i mørket?
a. Luktesansen
b. Værhårene
c. Halen
3. Hvilken ugle
er verdens største?
a. Hubroen
b. Kattugla
c. Snøugla
4. Hvilken dato
er Gå til skolenaksjonen?
a. 6. august
b. 6. september
c. 8. september
5. Hva er huset
som Julie og Ivar
bor i laget av?
a. Halm
b. Tre
c. Papir
6. Hva betyr
«Sooryodayam»?
a. Soloppgang
b. Solnedgang
c. Morgen
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NORD / SØR

N
W

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

E
S

Verdenskart,
der India er
gult.
Sri Lanka
ligger rett
ved India
og er
merket
med rødt.

BAKGRUNNSFOTO: www.flickr.com/photos/terhorstj

Jeg bor i et fjellområde som er viktig for
lagring av regnvann. Regnet samler seg i fjellene før det renner ned i jevne bekkestrømmer til flatlandet nedenfor.
Området der jeg bor er veldig populært for
dyrking av grønnsaker.
De fleste bøndene bruker kjemiske midler i
landbruket. Men i miljøklubben har vi lært at
kjemikalier forurenser elvene våre og skader
helsen vår.
Jeg har forklart foreldrene mine hvordan
kjemiske midler skader naturen. Derfor ble vi
enige om at vi skulle gjøre landområdet vårt
om til giftfri dyrket mark. Nå dyrker vi grønne

KART: www.flickr.com/photos/tom_glaisyer

Medlemmene i Sooryodayam er opptatt av å ta vare på naturen.
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Miljøagenter
på Sri Lanka
TEKST: S. Pathmasudan / FOTO: S. Thawaseelan

Mitt navn er Pathmasudan. Jeg er
13 år og går i åttende klasse. Jeg
er med i en miljøklubb for barn som
heter Sooryodayam. Det betyr soloppgang.

NATUR OG UNGDOM

Natur og Ungdom er ungdommens miljøvernorganisasjon. I denne spalten kan du lese om
hva de driver med!

Samarbeider
for et miljøvennlig
landbruk
Natur og Ungdom jobber for et
miljøvennlig landbruk over hele Norge.
TEKST / FOTO: Øyvind Aukrust / Natur og Ungdom

Pathmasudan vanner grønnsaker i
hagen sin.
bladgrønnsaker, gulrøtter og rødbeter. Vi
dyrker også papaya, granatepler, jordbær,
bananer og noen helbredende planter.
Jeg er veldig glad for at vi kan gjøre vårt for
å ta vare på naturen. Vi vet at vi ikke kan leve
gode liv uten en sunn natur. Hvis ikke naturen
er sunn får vi ikke frisk luft, eller rent vann.

Pathmasudan og de andre i klubben
lærer om økologisk jordbruk.

I årene framover vil verden trenge mer mat,
fordi vi blir flere mennesker. Samtidig gjør endringene i klima det vanskeligere å dyrke mat.
For å produsere nok mat på en miljøvennlig
måte, må alle land bidra.
Mange gårder i Norge blir lagt ned fordi det
ikke alltid lønner seg å drive jordbruk. Dessuten
bygges det ofte kjøpesentre og motorveier der
man kunne dyrket mat. Det gjør det vanskeligere å dyrke mat på den jorden som blir igjen, og
ekstra vanskeligere å dyrke miljøvennlig mat.
I «Alliansen ny landbrukspolitikk» jobber
Natur og Ungdom og ti andre organisasjoner
for et miljøvennlig landbruk. Sammen krever
organisasjonene at politikerne passer på matjorda og jobber for at det skal lønne seg å være
miljøvennlig bonde i Norge.
Les mer om Natur og Ungdom på www.nu.no
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PREMIEOPPGAVER

1

Hva
vet du
hjerneom
n
din?

Premieoppgave 1
Hjernequiz
Hvis du ikke kan svarene kan du se om
du kan finne dem på biblioteket eller på
internett. Eller kanskje du kan spørre
læreren din?
Kilde: Newton, NRK

1. Høyre hjernehalvdel styrer...
a) høyre hånd

b) venstre hånd

C) begge hender

2. Hva er det mange kaller «de små grå»?
a) hjerneceller

b) øyeepler

C) lus

3. Er det sant at vi bare bruker en liten del av hjernen vår?
a) Ja

b) Nei

C) Ja, men bare når vi er barn

4. Hvor mye veier en voksen menneskehjerne?
a) ca 300 gram

b) ca 1,3 kilo

C) ca 3 kilo

5. Hvordan snakker hjernecellene sammen?
a) Med signalstoff
26

b) De snakker ikke sammen

C) Med elektriske impulser

Premieoppgave 2
Fyll inn ordene som hører til bildene og
stokk om på bokstavene i de gule rutene. Da
vil du komme frem til noe katter kan

gjøre dersom de blir sinte.
OBS! Det er de ENGELSKE ordene vi er ute
etter for dyrene, men løsningsordet skal
være på norsk.

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så er du med i trekningen av
kule premier!
Svarfrist: 10. september 2012.
Premieoppgave 1:
1: _

2: _

3: _

4: _

5: _

Premieoppgave 2:
Ordet er:..............................................................................................
Premieoppgave Miniagentene:.................fotavtrykk.
Fornavn:..............................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Etternavn:............................................................................
Adresse:..............................................................................
Postnummer og sted:..........................................................
Alder:...................................................................................
Mobil:..................................................................................
E-post:.................................................................................
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LØSNINGER / VINNERE
Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 3 / 2012
Løsning på oppgave 1:
Ordet er: SOMMERFERIE

Løsning på oppgave 2:
Ordet er: BADE
Vinner av premieoppgave 1: Ida Christine Aksberg,
10 år, Hamnvik
Vinner av premieoppgave 2: Tuva Henske, 7 år, Oslo
Trøstepremier:
Jan Martin Wåge, 13 år, Matkopen
Vilde S. Wickmann, 12 år, Bærums verk.

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

Løsning på Miniagentoppgaven:
Det var fem salamandere i bladet.
VINNER: Torjus Auglend Thidesen,
5 ½ år, Sandnes

Løsning på Ravn-historien:
Det var første solskinnsdag på to
uker, så det er lite sannsynlig at noen
ville ha tømt en tube solkrem de siste
dagene. Dessuten var magasinet som
lå der kun EN uke gammelt. Dermed
kunne ikke posen ha ligget der FØR
det dårlige været.
VINNER: Sigrunn Sellgren, 11 år,
Trondheim

Vinner av
tegnekonkurransen:
Torjus Auglend Thidesen,
5 ½ år, Sandnes
Vi gratulerer!

TEMAET
I NESTE BLAD ER:

GJENBRUK
FOTO: Flickr / Niels Linneberg

I neste nummer får du blant
annet gode og morsomme
gjenbrukstips.
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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.

Miljøagentene takker for støtten!

At vi må ta vare på naturen når vi driver
gård, er ganske logisk. Økologisk, faktisk.

Krossvoll er en av TINEs 350 økologiske melkegårder i Norge. For Aslaug og Lars Kristian er
det en selvfølge at melken produseres økologisk. Kuene får mye plass, mye luft, mye lys og
de får bevege seg fritt omkring. Og de spiser bare fôr som er økologisk dyrket. – Det krever litt
mer av oss, men gir enda mer tilbake, sier Aslaug. Kjærlighet og kompetanse knyttet til dyrehold, gårdsdrift og behandling av melk, sikrer deg økologisk melk av høyeste kvalitet.
Du kan lese mer om økologisk landbruk og melkeproduksjon på tine.no/økologisk

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Visste du at det finnes egne
økologiske frisører? Og egne
restauranter hvor alle råvarene
er økologiske?
På nettsiden økologisk.no finner du mye nyttig informasjon om hva
økologisk mat er og hvor du får kjøpt det.

Konkurranse
Økologisk mat finner du alle matbutikkene i Norge, men noen har bedre utvalg enn andre.
Nå håper Matmerk at du vil hjelpe dem med å finne den butikken i Norge som er aller best på
økologisk mat.
På økologisk.no legger de ut din opplevelse av den beste økobutikken i Norge. Bli med mamma eller pappa i butikken, ta med fotoapparatet (spør først om du kan ta bilde), knips bilde av
noen knallfine økologiske produkter og lag en liten reportasje fra din beste økobutikk.

Premie:

Matmerk trekker ut de 5 beste innsendte bidragene og sender en kjempeoverraskelse i posten.
Ditt bidrag sendes til morten.nymoen@matmerk.no innen 20. september.

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Hva betyr det egentlig at mat er
økologisk?
Økologisk mat er laget uten at stedene
den vokser blir sprøytet med gift. Det er
ikke lov å bruke kunstig farge, kunstig
smak eller andre jukseting i økologisk mat.
Siden stedene hvor den økologiske
maten vokser ikke sprøytes med gift, renner
ikke noe av det ut i naturen og vannet rundt
heller.
Planter og dyr som gjør det vanskelig
for mat å vokse fort blir ikke sprøytet bort.
Naturen får lov å ordne opp i mer selv. Dyr

som lager økologisk mat eller blir til økologisk mat selv, har mer plass og kan gå fritt
både ute og inne.
På en økologisk gård brukes det husdyrgjødsel istedenfor at bonden kjøper kunstgjødsel. Det krever nemlig store mengder
energi å lage kunstgjødsel. Dessuten må
den kjøres over lange avstander, som krever
enda mer energi.

Miljøagentene takker for støtten!

Har DU meldt deg på
Gå til skolen dagen 6. september?
Miljøagentene jobber for at barn skal bli hørt. I Norge er det mange
barn som vil gå til skolen, men som mangler gode gang- og sykkelstier.
Er skoleveien din utrygg? Trengs det bedre gang- og sykkelstier?
Bli med på Gå til skolen-dagen!
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Du kan melde deg på og lese
mer om Gå til skolen dagen på
miljoagentene.no/gatilskolen

