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KJÆRE
MILJØAGENT!

HEI!

Ta vare på regnskogen!
Temaet denne gang er regnskog,
og du kan lese mer om Yanomamiindianerne i Brasil og Orangutangen i
Malaysia.
Har du vært med på batterijakten?
Flere tusen 4.-klassinger har samlet
mange, mange kilo batterier i nesten
en måned. For å se hvor mye vi klarte
å samle inn og hvem som vant et helt
klassesett med PCer, kan du gå inn
på batterijakten.no
En viktig ting vi kan gjøre for å
redde regnskogen er å ikke kjøpe
produkter som inneholder palmeolje.
I dette bladet kan du lese mer om
hvorfor palmeolje er dumt for regnskogen, også kan du være med på et
hemmelig oppdrag!
Vi på hovedkvarteret håper du
får en kjempefin påskeferie. Om du
kjeder deg, kan du jo prøve å løse
premieoppgavene eller kanskje
påskemysteriet til Ravn.
Hilsen hovedkvarteret

Sjekk ut!
På www.miljoagentene.no kan du
laste ned flere utgaver av
Miljøagentrapporten.
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Hei alle m iara gloria jula
:k

til å si ifra!
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E: Miljøagen
ALD
Min største miljøbragd:
Jeg går til skulen hver dag,
og sier nei takk til om jeg
vil sitte på. Og jeg bruker
ikkje kjemikalier.
Min største miljøtabbe:
Jeg sortere ikkje riktig boss.

så forurensar vi ikkje
miljøet. For vi er glade for
jorda og rent vann. Vi bruker kun luktfrie vaskemiddler
og parfymefrie pleieprodukter, fordi parfyme ikkje er
bra for helsa og ikkje er bra
for miljøet.

Derfor er miljøvern viktig:
Når vi ikkje bruker parfyme

Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Kiara
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MILJØNYTT

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

Nordmenn flyr,
svensker tar toget
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Olaser / Istockphoto

Visste du at nordmenn er det folket som flyr mest
i hele Europa? I Norge kan du enkelt reise med fly
over hele landet, men skal du kjøre tog, tar det ofte
lang tid. Sånn er det ikke i Sverige. Der har de flere
og raskere tog. Svenskene velger oftere tog enn fly
når de skal ut og reise. Heldigvis er det planer om
å bedre togtilbudet i Norge også.

Nei til olje i
Lofoten
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: James Striger / Flickr

En ny undersøkelse viser at det er flertall mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Lofoten er kjent for vakker
natur, nordlys og hav fullt av fisk. Og slik vil nordmenn
flest fortsatt ha det. De fleste sier nei til oljeplattformer
og oljeanlegg på land. Undersøkelsen viser at det er
flest kvinner som er mot oljeboring i Lofoten.

Vernet 29 skoger
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Øystein Røsok

Regjeringen har vernet 29 skoger for å ta vare på
truede arter og naturtyper som lever der. I løpet av de
siste hundre årene har det blitt hogd mye skog i Norge,
og det er nå få gamle skoger igjen. Vern av de gamle
skogene er viktig fordi de er hjemmet til massevis av
planter og dyr. Halvparten av alle truede arter i Norge
lever i skogen.
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Slukk lyset
23. mars!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Felix Möckel / Istockphoto

23. mars må du huske å slå av lyset mellom klokken
20.30 og 21.30. Da er det Earth Hour, og folk over hele
verden slukker lyset for å vise at de bryr seg om miljøet.
Når vi sparer strøm går utslippene av klimagasser ned.
Dette er noe vi kan gjøre hele året, ikke bare når det er
Earth Hour. I år konkurrerer også byer fra seks land om
å bli verdens beste klimaby. Fra Norge er Arendal, Oslo
og Stavanger med.

Bytter ut palmeolje
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: nui7711 / Istockphoto

Det nytter å si fra! Ikke det? Vel, bare hør her. I
fjor hadde flere miljøorganisasjoner en kampanje
mot bruk av palmeolje. Palmeolje er veldig usunt,
og mange steder hogger man ned regnskog for
å lage oljen. Den har vært vanlig å bruke i kjeks,
tacoskjell og mye annen mat. Nå har mange produsenter byttet den ut fordi folk ikke vil kjøpe mat
med palmeolje.

Rekordmange
havørner
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Alarifoto / Istockphoto

Det har aldri vært så mange havørner i Norge som
det er nå. Tidligere var det vanlig å jakte på havørn,
og det gikk så langt at de holdt på å bli utryddet. For førti år siden ble ørnene fredet, og det ble
slutt på jakten. Etter det har det stadig blitt flere
havørner i Norge. Nå lever tusenvis av dem langs
norskekysten, helt fra Lindesnes i sør til Nordkapp
i nord.
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TEMA: REGNSKOG
FOTO: Kara Brugman / Flickr

Nå får Yanomami-indianerne gå på skole.

På fest i
regnskogen
I Watoriki er barn og voksne pyntet til fest; det
er 20 år siden yanomami-indianerne fikk rett til
å leve i fred på sitt tradisjonelle land. For barna
betyr det at de kan vokse opp trygt midt inne i
verdens største regnskog.
I AMAZONAS:
Ellen Hofsvang

I halvannen time har vi bare
sett grønn tett skog under
oss, avbrutt av en og annen
knallblå, ivrig trekrone som
strekker greinene litt høyere
enn resten. Så går det lille
8-mannsflyet inn for landing
på en smal gresslette, og vi
er framme i yanomami-lands-

byen Watoriki. Vi befinner
oss nord i brasiliansk Amazonas, nær grensen til Venezuela, i et av de best bevarte
regnskogsområdene som er
igjen i verden. Skogen rommer millioner av forskjellige
arter av planter, insekter og
dyr. Fra de mektige og sky
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jaguarene, til unnselige insekter som likevel kan spille
en viktig rolle i regnskogens
økosystem. Yanomamiene er
skogens voktere, og vet mer
enn noen andre om dyre- og
plantelivet her.

Barna må også lære å jakte.

– Da jeg vokste opp, i en annen landsby, var det ikke så
mange barn som nå, forteller Fatima. Hun er kona til
Davi Kopenawa Yanomami,
lederen i landsbyen, sjaman
og en internasjonalt kjent talmann for regnskogen.
I 1992 anerkjente myndighetene i Brasil at Yanomamiene
hadde rett til å leve i fred i
denne delen av regnskogen,
der forfedrene deres har jaktet og sanket i uminnelige
tider. Det var i siste liten.
Yanomamiene var hardt rammet av sykdom og underernæring etter at gullgravere
og tømmerhuggere hadde
invadert regnskogen på 1970

og -80-tallet. Så mange som
hver femte yanomami døde.
Heldigvis lykkes de i kampen
for å beholde regnskogen, og
i årene siden har det blitt trygt

Rosean, Larissa og Kanneli i skolestua.

å være barn her. Yanomamiene har fått helsestasjon og
skole, blant annet støttet av
Regnskogfondet.
– Men fra de er helt små
lærer barna om regnskogen
ved å være med foreldrene
sine, forklarer Fatima. Barna
er med ut i regnskogen for å
høste, fiske og etter hvert gå
på jakt. Og de leker og hjelper til i de små hagene der
yanomamiene dyrker grønnsaker og frukt.
Skolestua er en liten palmehytte utenfor det runde
felleshuset der alle bor, shabonoen. Her henger tegninger av skogens dyr og
trær på veggene, på tavla
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En liten ape vil også være med på festen.

står noen ord på portugisisk.
- Det er morsomt å lære portugisisk. Og matte. Skolejentene Rosean, Larissa
og Kanneli mener skolen
gir dem viktig kunnskap om
verden utenfor regnskogen.
I løpet av de siste 15 årene
har yanomamiene fått skole-

bøker og undervisning på
sitt eget språk. Og skolen er
tilpasset livet i skogen, her
lærer man både om skogen
og verden utenfor.
Men nå skal det feires, og rundt
palmehytta lages det mat til
flere hundre indianere og noen
få blekansikter som har kom-

met for å feire 20-års-jubileet
for Yanomamienes territorium.
Mengder av store, grønne bær
tømmes ut av digre palmebladsekker og presses til en tradisjonell drikk. Enorme mengder
kassava moses og stekes over
bålet til tjukke kaker. Og aldri
har vi sett så mye fisk på grillen.

Fakta om
Yanomamiene:
- Yanomamiene holder til
både i Brasil og Venezuela.
- Dette er den største indianergruppen som lever et
tilnærmet tradisjonelt liv.
- Det finnes ca 30 000
yanomamier.
Yanomami-indianerne bruker fjær fra bla Tukanen i hodepryden sin.
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- De er fordelt på 350
landsbyer, i et område like
stort som 1/3 av Norge.
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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.

Den hjemsøkte
påskehytta
Det var en stormfull dag. Ravn og faren skulle
feire påske på en hytte faren pleide å være på som
liten. De måtte gå på ski det siste stykke og snøen
pisket dem i ansiktet. Skisporene ble fylt med snø
like fort som de ble tråkket opp.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

Endelig fremme på hytta hjalp
Ravn til med å få fyr i peisen.
– Ser du den gamle forlatte
hytta der? Faren pekte ut av
vinduet og fortalte at når han
var liten bodde det en gammel
dame der.
En påske blåste det opp til
en storm som varte i mange
dager. Den gamle damen gikk
tom for mat, så hun måtte ut

og komme seg til bygda nede
i dalen. Etter dette var det ingen som hadde sett henne, og
ingen hadde brukt hytta. Men,
hver påske kunne man se røyk
komme fra pipa. Ravn kunne
skimte den forlatte hytta gjennom vinduet, men på grunn av
snøstormen var det umulig å
se om det kom røyk fra pipa.
Neste morgen hadde stormen

stilnet, og det var en nydelig
dag ute. Da Ravn sto opp fikk
han se faren stå skrekkslagen
og se ut av vinduet.
– Kom og se. Det kommer
røyk fra pipa til den gamle
hytta!
Ravn ble redd, men samtidig
var det en stemme inni ham
som sa at dette var et skikkelig påskemysterium, som
han måtte løse. Han kledde
på seg og tok på seg skiene.
Heldigvis var det dype skispor
mellom de to hyttene, så turen
over gikk ganske fort. Han
nølte litt der han sto ved ytterdøra, men nå var det ingen vei
tilbake. Døra var åpen og knirket høyt da han åpnet den.
Det var fyr i peisen, men han
så ikke tegn til noe spøkelse.
På en hylle ved kjøkkenbenk
fikk han øye på en rekke gamle hermetikkbokser med mat.
– Vent litt, tenkte Ravn.
– Hadde ikke den gamle damen gått ut i stormen fordi hun
manglet mat? Det gikk opp for
Ravn at han hadde blitt lurt.
Det fantes ikke noe spøkelse.
– Men hvem hadde fyrt i
peisen? Tenkte Ravn høyt for
seg selv.
Kan du hjelpe Ravn med å
finne forklaringen?
Send inn løsningen til
anne@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist 20. april.
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Til regjeringen

RDFØRER
Skrevet av: Eliah

ENERGI
PRESSE

Hei, jeg er en gutt på 11 år og vil bli hørt
FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
REKORDMANGE
I
SKILØYPA
av noen av de som
bestemmer!
NEI TIL EU
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
PPELPLASS

ALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB
Jeg er redd og sint og lei meg fordi dere ødelegger
naturen, dyr og min fremtid og alle andre barn sin.

REV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
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

For det første så er jeg sint fordi dere i Senterpartiet ikke vil ha ulv i Norge. Vi har bare ca 25 ulver i
Norge nå. Jeg har hørt at før i tiden så var det nesten
over 6000 ulver her i Norge. Men for å gjøre dette
klart, skal jeg forklare hva jeg mener.
L HA MER VINDKRAFT

OMMER

MERE VINTRE I VENTE

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

Ulvene er egentlig ikke så brutale som vi tror de er,
SATS PÅ FORNYBART
de dreper bare ca 1% av
sauene som er i Norge,
men dere vil fortsatt ikke ha dem her!

GO

NYTT STORT OLJE

Og mens 80% av Norge mener at vi må beholde ulven og 20% synes at vi må kvitte oss
STORT
med den så NYTT
burde vi beholde
denOLJEFUNN
fordi flertall
bestemmer(Demokrati).
Vil du lese hele Elias brev til regjeringen kan
FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
du gå inn på miljoagenen.no
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNG

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN
Det er akkurat som løvene i Afrika. Afrika er et
fattig land det regner nesten ikke og det er tørt. Men
vi forventer fortsatt at de har løver, selv om løvene
er mye mer brutale enn ulvene og Norge har mer
penger.

OM ORDFØRER

RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

REKORDMANGE I SKILØYPA

ØPPELPLASS NEI TIL EU

Regnskogen

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE

NORSKE

den ledende organisasjonen i Europa som arbeider
for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner.
Vil du lese hele blogginnlegget til MILJØfjord? Logg deg inn på miljoagenene.no

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN
Skrevet av: MILJØ-fjord – Blogginnlegg på
miljoagentene.no

Alle veit at regnskogen er i fare.

Det finnes så mange dyr i verden som lever i regnVil du skrive for miljøet?
skogen. Over halvparten av verdens dyr og planter
Vil du ha tips til hvordan
lever der, og mange av artene lever bare der. Frem
man blir en god miljøjournalist?
til år 2000 har over 150 000 km² regnskog – tilsvarGå inn på: miljoagentene.no/journalist.
ende halve Norges areal – forsvunnet årlig på grunn
SR
VENSTRESIDA
N NORSKE
DEN NORSKE
av VENSTRESIDA
menneskelige handlinger.
Fordi VENSTRESIDA
regnskogen minHer skriver miljøjournalister fra hele landet om saker
sker, utryddes omkring 150 arter, hver dag. Der det
de er opptatt av, eller de rapporterer eller forteller om
HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
noe de har vært UVETTIG
med på.
Vil du også være miljøjourhar
skjedd
avskoging
av
regnskog
er
det
begrenRAMTIDA
KJØRING PÅ ISETE VEIER VÅREN ER I ANM
nalist?
Send
en
e-post
til
anne@miljoagentene.no, så
sninger for hvilke avlinger som kan dyrkes, og i hvor
får
du
et
nytt
oppdrag
før
hver utgave av Miljøagentlang tid. Men ny skog kan plantes, og slikt arbeid
rapporten.
foregår mange steder i verden. Regnskogfondet er

POLITIKK NY MENINGSMÅLINGVIL
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

HINDRE

YGGING VINDKRAFT NYTTIG INFORM
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

NYTT STORT OLJEFUN
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UT I NATUREN:

AK

Rydd en strand!
DU TRENGER:
Søppelposer
Hansker

ÅRSTID: Våren
HVA: Rydd en strand
HVORFOR: Hver dag havner store mengder
søppel i havet og på strendene våre. Dette
er et stort miljøproblem som vi kan gjøre noe
med ved å rydde når våren kommer og søpla
kommer fram.

TIV

!

SLIK GJØR DU:
1. Inviter noen venner, naboer, familie eller
klassen din som du inviterer med til å rydde
strandkanten. Ta også gjerne med lokalavisa di.
2. Rydd stranden, og rapporter inn ryddingen og hva dere fant til Miljøagentenes
Hovedkvarter (post@miljoagentene.no) – så
rapporterer vi videre til Hold Norge Rent.
3. Lever søpla til et avfallsmottak som tar
riktig hånd om den.
Ellers: Etter dere har rydda, kanskje dere
kan feire deres egen innsats med boller og
kakao eller noe annet godt? Lykke til med
ryddingen!

FOTO: Tor Bjarne Christensen

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

LILLESA

ND/HØ

G
Å
V

Lokallaget i
Lillesand/Høvåg
Lillesand/Høvåg er et nokså nyoppstartet lokallag.
TEKST / FOTO: Ane Marte Rognskog / lokallagsagent

LOKALLAGS

NYTT
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Climatus i Trøndelag

Både Miljøagentene i Trondheim
og Miljøagentene i Malvik har hatt
besøk av Grønske-gjengen med
sin forestilling Climatus. Climatus
er en musikkforestilling som handler om en isbjørn som vil redde
jordkloden. Vil du ha besøk av
Grønske og forestillingen deres?
Kontakt lokallagskontakt Ane
Marte på anemarte@miljoagentene.no.

Spennende
prosjekt i Østfold

I Østfold har vi et lokallag som
heter Miljøagentene på Kråkerøy,
som har satt i gang et spennende
prosjekt i år. Hele dette vårhalvåret
skal de ha aktiviteter basert på
temaet “Marin forsøpling”. Blant
aktivitetene de skal ha er en overnattingshelg på et fyr og de skal
besøke et nasjonalparksenter. I
tillegg skal de samle søppel fra
fjæra, som de skal bruke til å
bygge en hytte. Mer informasjon

En fin høstdag i oktober i fjor,
satte de i gang med verving på
torget, natursti ved salamanderdammen Springvannsstemmen
og oppstartsmøte hjemme hos
noen av miljøagentene med
besøk av Ane Marte fra Hovedkvarteret. De serverte til og med
økologiske grillspyd!
På oppstartsaktiviteten til
lokallaget i Lillesand/Høvåg ble
det valgt hele åtte personer til å
sitte i styret, i tillegg til
fire vararepresentom
dette prosjektet kommer senere i år i
Miljøagentrapporten.

Nesodden planlegger
miljøkarneval
Miljøagentene på Nesodden har
hatt årsmøte og valgt et nytt styre
med miljøagenter. Det nye styret
er i full gang med planleggingen av aktiviteter. Det de gleder
seg aller mest til er å arrangere
miljøkarneval for miljøagenter og
deres venner på Nesodden.

anter. Alle som møtte opp hadde
mange gode forslag til aktviteter
de ville gjennomføre med lokallaget. Tidligere har de blant annet
vært på tur for å lete etter salamandre på vandring, og de har
hatt en akedag.
Det lokallaget i Lillesand/
Høvåg kommer til å satse mye
på fremover er ulike spennende
flaggermusaktiviteter. De skal
blant annet få opplæring av en
flaggermusekspert, som skal
lære dem om de ulike artene og
hvor det er mest sannsynlig å
finne dem. De skal også dra på
flaggermustur i løpet av 2013.
Av andre ak-

Aktivitetshelg

Miljøagentene i Førde har hatt en
aktivitetshelg med blant annet utstillingen om biologisk mangfold.
På Miljøagentenes nettsider, under Lokallagsnytt, kan du se bilder
fra aktivitetshelgen.

Nytt styre i Vågan

Miljøagentene i Vågan har valgt et

tiviteter lokallaget gleder seg til
fremover, kommer bygging av
flaggermuskasser, rydde strender, kveldstur - og ikke minst så
gleder de seg til landsleir.

Vil 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!

nytt styre, og miljøagent Kaja er ny
leder. Vi gleder oss til å høre mer
om Kaja og om lokallaget i Vågan
sine aktiviteter i 2013.
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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Verdens regnskoger dekker bare en liten del av
jordas overflate, men likevel bor hele to tredjedeler av alle planter og dyr nettopp her. Et av
disse dyrene er orangutangen, som bare lever vilt
i regnskogene i Malaysia og Indonesia.
TEKST / FOTO: Regnskogfondet

Orangutangen lever høyt
oppe i trærne og lever av det
den finner av mat oppe i tretoppene. Her sover den også
om natta, og når orangutangen skal ut på tur, bruker den
sine lange armer til å vandre
fra tre til tre.
Orangutangen er veldig smart.
Når det regner i skogen finner
den fram blader for å lage seg
en paraply, og når orangutangen blir sulten bruker den
grener som spisepinner slik at
den kan fiske insekter ut fra
hulrom i trærne eller honning
ut fra bikuber. Og nettopp fordi orangutangen er så smart,
kalles den også for den røde
16

menneskeapen.
Men regnskogen hvor orangutangen bor er i ferd med å
forsvinne fordi hogstselskaper har lyst til å plante trær
som lager palmeolje. Palmeolje brukes til å lage mat som
taco og kjeks, og finnes også
i sminke og såpe. Når skogen
forsvinner får orangutangen et
stadig mindre område å leve i,
samtidig som at det blir vanskeligere å finne mat. På bare
60 år har over halvparten av
orangutangene på øya Borneo blitt borte, og fortsetter
denne utviklinga risikerer orangutangen å være utryddet
innen få år.
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FOTO: Wikipedia/ Einsteller Fotograf/Zeichner: F. Spangenberg

OPPSLAGSTAVLA
Rødlista:
SLETTESNOK

TEKST: Ane Marte Rognskog

Slettesnoken er en av de tre
slangeartene vi har som lever
fritt i Norge.
Dessverre står det ikke så bra
til med slettesnoken i Norge,
og det har blitt færre og færre
slettesnoker de siste årene.
Dette er fordi vi mennesker
ødelegger leveområdene til
mange slettesnoker, særlig
ved å bygge hytter, hus, veier
og andre ting midt i områdene
hvor slettesnoken lever.
Slettesnoken kan som andre
slanger bite, men heldigvis er
den ikke giftig.

3. Fortelle andre om hvor viktig der er å ta vare på regnskogene

Miljøtips:

4. Bruke mindre papir og treprodukter

Hva kan jeg gjøre for å
redde regnskogen?

1. Ikke kjøpe produkter som
inneholder palmeolje

5. Støtte en organisasjon
som jobber for å bevare
regnskogen

2. Ikke kjøpe hagemøbler,
parkett, dører eller møbler
som er laget av regnskogstre

6. Fortelle politikerne at de
har et spesielt ansvar for at
regnskogene ikke ødelegges

HOT or NOT?
HOT
Hjemmelaga økologisk påskegodt:
Gå inn på www.miljoagentene.no/hordaland for tips til hvordan du kan arrangere
din egen økologiske
sjokoladefabrikk!

Hyttetur
Skitur

Vårsol

Palmeolje

Engangsgrill:

Engangsgriller forurenser veldig mye, og
blir sjeldent gjenvunnet på riktig måte. Ta
heller med deg en
flergangsgrill på tur!

Dårlige vinterklær

Hundebæsj i skiløypa

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.
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NOT

Tegnekonkurranse
Tegn et dyr som bor i regnskogen! Kanskje
du kan tegne en fargerik frosk? En orangutang? Eller en fugl med et stort nebb? Eller
kanskje en stripete skogsjiraff?
Vi plukker ut de beste tegningene som kommer
på trykk i neste blad. Tre heldige vinnere får også
et fint tegnesett som de kan tegne enda flere
flotte tegninger med.
Husk å legge ved fullt navn og adresse, så vi vet
hvem du er. Send tegningen til oss i posten eller
på mail. Adresse finner du på side 2.

FOTO: Frank Kehren / Flickr

Et dyr i
regnskogen!

Kom på:

DIN NABO ER EN DRAGE
Søndag 21. april inviterer Miljøagentene sammen med Naturvernforbundet hele familien til å delta på «Din
nabo er en drage» ved Hovindammen
i Oslo.
Det blir mange spennende dyr pg småkryp å
se på, natursti og salg av kaffe og kaker. Mer
informasjon og og veibeskrivelse finner du på
www.miljoagentene.no/hvaskjer.
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Miniagentene

På disse sidene finner du saker og oppgaver for de minste miljøagentene. Er du miniagent? 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 kommer du i neste nummer av Miljøagentrapporten? Send gjerne inn et kult bilde av deg selv også!
Send til anne@miljoagentene.no

Miljøagent
Csilla (4)
TEKST OG FOTO: Ane Marte Rognskog

Miljøagent Csilla har
vært miljøagent i flere år
allerede.
Hun bor i Gamlebyen i Oslo,
hvor de har et skummelt
lyskryss som Csilla må gå
over hver dag på vei til og fra
barnehagen.
Csilla forteller at grønn mann
lyser bare i fire sekunder når
hun skal gå over gata.
”Når jeg løper, vips – så blir
det rød mann med en gang”
sier Csilla. Og hun forteller at
bilene kjører alt for fort.
Hun vil ha slutt på at veien til
barnehagen er så skummel,
derfor skal hun ha en aksjon
ved lyskrysset.

Hilsen Csilla
20

FINN FIRFISLEN!
Hvor mange firfisler som
denne finner du i bladet?
Tell med denne også.
Send inn svaret til
anne@miljoagentene.no,
og bli med i trekningen av en
t-skjorte.

Labyrint!
Kan du hjelpe kaninen med å finne gulroten?

Mikkels økotips
TEKST OG FOTO: Jenny Skagestad - Oslo kommunes Klima- og energifond

Gå en runde i huset og sjekk om...
1. alle i familien har tøffler?

Miljøagent Mikkel (6 år) er opptatt av å 2. håndtaket på ytterdøra sitter godt? Hvis
løst, skru fast!
spare energi. Her er hans enøktips:
3. det er iskaldt i vinduskarmen? Dra for gardiner eller persienner om kvelden. En tettelist
rundt vinduet stopper trekk.
4. det står møbler foran varmeovnene? Flytt
dem, så kommer varmen bedre rundt i rommet.
5. veden er helt tørr? Ta litt såpevann på den
ene enden av vedkubben og blås gjennom
fra den andre enden. Blir det såpebobler, er
den tørr!
Mikkel sjekker vinduene.

6. det er satt på sparedyser på vannkranene? Dette er vaskens ”sparedusj”!
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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 / Dracophylla

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.

PINNEDYR
TEKST: Anne Bleiklie

Pinnedyr kan være fine å ha
som kjæledyr, særlig om du
er allergisk mot andre dyr.
Pinnedyr er mellom 2 og 30 cm lange, og
vanligvis brune eller grønne. De er mest
aktive i mørke og sitter vanligvis ganske
rolig om dagen. De liker at det er varmt,
helst over 20 grader. De trives ekstra godt
hvis de får en dusj med vann om dagen.
Men ikke dusj for mye, for de drukner lett!
Du kan være en god pinnedyrvenn om du
gir den masse fint å klatre på. Ikke løft den,
før hånden din foran den og dytt såvidt
på haletippen til den går av seg selv oppi
hånden din. Når den blir redd strekker den
seg så lang den er med beina helt inntil
kroppen, slik at den ser ut som en pinne.
Visste du at...
– pinnedyr skifter «hud» mange
ganger i løpet av livet?
– hunnpinnedyret kan formere seg
selv uten hjelp fra en hann?
Men pass på!
– Pinnedyrene har svake ledd, og
kan lett miste et bein eller et følehorn om du tar for hardt i dem.

22

MITT
DYR
Jeg heter Theodor
Granaas-Flaaten.
Dette er meg sammen
med hunden min Mira.
Hun er en omplassert Leonbergertispe på fem og et halvt år. Vi kjøpte
henne da hun var to og et halvt år, hun
hadde bodd flere steder og hadde
det ikke så bra. Nå stortrives hun og
har blitt en av familien :)

QUIZ
1. Hvor mange
prosent av jordas arter
finner vi i regnskogen?
a. 10-20 %
b. 30-50 %
c. 50-80%

2. Hva feirer
yanomami-indianerne?
a. At det er 20 år siden de fikk
rett til sitt eget territorium
b. At indianerhøvdingen har
bursdag
c. At de har felt et
digert dyr

3. Hvem flyr mest
i Europa?
a. Svensker
b. Nordmenn
c. Briter
4. Hvor mye regner
det i regnskogen?
a. Minst 2 000 mm i året
b. Minst 20 000 mm i året
c. Ca 200 mm i året

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!

5. Hvor sover
Orangutangen om
natta?
a. Høyt oppe i tretoppene
b. I hiet sitt nede i jorda
c. På bakken under
en busk

Leser du bladet nøye
bør du finne svar på
det meste. Løsningen
står på side 30.

6. Hvor mange
ulver finnes det
i Norge?
a. Ca 200
b. Ca 10
c. Ca 25
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Radio som redder
regnskog

BAKGRUNNSFOTO: www.flickr.com / Glenneroo

Hutukara, hutukara Demini! Hutukara hutukara,
Demini! Det spraker i radioen når yanomamiene
prøver igjen å kalle opp nabolandsbyen. Her langt
inne i Amazonas skjer ikke status-oppdateringer
på Facebook eller andre internettjenester, men
gjennom radio-kontakt på faste tider.
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TEKST / FOTO: Ellen Hofsvang

BILDER AV DYR: Wikipedia

Radioen er viktig. Slik hører
beboerne i landsbyen Demini nytt fra slektninger og
venner i andre bosettinger,
eller nyheter fra storsamfunnet utenfor skogen. Og ikke
minst kan yanomamiene
bruke radioen om de må

tilkalle lege eller syketransport, eller har andre akutte
grunner til å ville ha kontakt
med verden utenfor. Derfor er
det veldig bra at Miljøagentene har bidratt til den store
kampanjen for å spre radioer
til flere bosettinger.

Neste gang ulovlige gullgravere truer indianerne og igjen
forurenser elver og vann med
kvikksølvholdig, giftig slam,
kan det være denne radioen
som gjør at indianerne får
varslet politi og myndigheter.
Miljøagentene har brukt
noen av pengene vi fikk fra
Prinsesse Ingrid Alexandra
til å støtte radioprosjektet til
Regnskogfondet

Fakta om
regnskogen:
- Verdens eldste økosystem
- 50-80 % av alle jordas
arter finnes i her
- Hjem for rundt 1000 ulike
urfolksgrupper
- Viktig for det globale
klimaet
- Gir oss verdifulle matog medisinplanter

Hva er en regnskog?
En regnskog er en skog med veldig mange forskjellige arter av planter og dyr. Den har flere etasjer med trekroner.
De fleste trær er mellom 25 og 40 meter. Regnskogen er
eviggrønn, dvs at det ikke er variasjoner av årstider. Det
regner mye, minst 2000 millimeter i året, derfor kaller vi
det regnskog.
Hvert år forsvinner rundt 130 000 kvadratkilometer tropisk
skog. Dette er nesten halve Norges areal.

De største
truslene:
- hogst av tropisk tømmer
- plantasjer og kvegdrift
- utvinning av olje, gass
og mineraler
- bygging av veier
- vannkraftverk, kraftledninger
og andre utbygginger
- menneskeskapte
klimaendringer
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UT I VERDEN

N
W

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

E
S

En uforglemmelig tur i
regnskogen
TEKST: P. Kushan –Sendamari, children’s Eco club, 2nd division, Attampitiya

60 miljøagenter på Sri Lanka fikk en
unik mulighet til å dra inn i “Sinharaja”,
som er en stor og viktig nasjonalpark
og en del av regnskogen på Sri Lanka.
FOTO: Shantha Yapa
Turen ble organisert av: K.A.Jayasinghe Perera

Sri Lanka er kjent for rike naturressurser og
vakker natur. Regnskogen er en slik ressurs.
Sinharaja – som betyr den store løves skog –
er en av våre største regnskoger. Den er 21 km
lang og 7 km bred. Det høyeste punktet inne i
skogen er 1170 m.o.h. Det regner mye, mellom
3000-5000 mm i året. Temperaturen er mellom
18-27 ºC. Denne regnskogen ble erklært en
del av verdens kulturarv i 1989 av UNESCO.
Regnskogen er rik på fugler, dyr, reptiler og
sommerfugler som ikke finnes noe annet sted
fordi den har så spesielt klima. Sri Lanka har
33 typer fugl som bare finnes på Sri Lanka, av
disse kan du finne 26 typer i regnskogen. Og
av 12 unike pattedyr som bare finnes på Sri
Lanka lever 8 av disse i regnskogen.

Verdenskart, der India er gult. Sri Lanka ligger
rett ved India og er merket med rødt.
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Mange av trærne er også spesielle, og finnes
ikke noe annet sted på jorden. De har store
tykke blader, og rotsystemet hindrer jorderos-

NATUR OG UNGDOM

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

Ungdomsopprør
De siste ukene har flere politikere sagt
at de ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
TEKST: Natur og Ungdom

Til og med Jens Stoltenberg, som er statsminister i Norge ønsker at man skal slippe oljeindustrien til i havområdene. Det synes vi i Natur
og Ungdom er skikkelig teit!
Politikerne må høre på det som både fiskerne,
forskerne og folk flest sier – det er en veldig dårlig idé og bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og
Senja. Oljeboring er ikke bra for miljøet og heller
ikke for fiskene. Verdens siste store torskefamilie føder faktisk barna sine her.

jon. Det er ett tre som er 400-500 år gammelt.
Dette treet er 43 meter høyt og 6,3 meter omkrets, og det er det eldste treet i skogen.

Vi har starta et ungdomsopprør for å få politikerne til å si nei til oljeboring. Vi skal aksjonere over hele landet. Politikerne skal ikke få
glemme at vi er veldig, veldig mange som er for
et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

“Sinharaja” har et svært rikt biologisk mangfold, og er en del av verdensarven. Det er vårt
ansvar å beskytte denne fantastiske gaven fra
naturen for fremtidige generasjoner.

Vil du bli med på ungdomsopprør? Det kan du
selv om du kanskje ikke er helt ungdom.
Les mer på www.nu.no/ungdomsoppror
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PREMIEOPPGAVER
Premieoppgave 1
Jungelkryssord!
Fyll inn riktig dyr, og sett sammen bokstavene i de gule feltene til rett løsningsord.
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1
Prøv å
på mi svare
premi nst to av
eoppg
a
Lykke vene!
til!

Premieoppgave 2
PÅSKENØTT:
Hva forekommer en gang i sekundet, en
gang i minuttet, men ingen ganger i et tiår?

NESTE BLAD ER ET

AKTIVITETSHEFTE!
Der finner du masse spennende aktiviteter, lure miljøtips og oppgaver for
hele sommerferien!

VINN! Svar på oppgavene og send
kupongen til oss, så er du med i trekningen
av kule premier!
Svarfrist: 20. april 2013.
Premieoppgave 1:
Løsningsordet er: .................................................................................................
Premieoppgave 2:
Løsningen er:........................................................................................
Premieoppgave Miniagentene:...........................firfisler.

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Fornavn:...................................................................................
Etternavn:................................................................................
Adresse:...................................................................................
Postnummer og sted:..............................................................
Alder:.......................................................................................
Mobil:........................................................................................
E-post:......................................................................................
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BLADET KOMMER TIL
LØSNINGER
/ VINNERE
Å DUKKE
OPP IGJEN.

bare 1 boks.
Vinner: Mikkel Myrvold, 6 år, Lyngdal
Han får en Miljøagent t-skjorte

Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 1 / 2013

Løsning Miniagentoppgaven:
32 pingviner
Vinner: Ingrid N. Bie-Lorentzen,
3 ½ år, Grimstad
Hun Får en fin matboks.

SOM BINDERS.

Løsning på oppgave 1:
Del 1: Tallet er 1
Del 2: Tallet er 1
Vinner: Marcus Jakobsen, 13 år, Åkrehamn
Han får en bok av Bjørn Sortland: Bergen Mysteriet.
Løsning på oppgave 2:
Ordet er: KAMERA
Vinner: Markus Vik, 12 år, Fitjar.
Får en bok av Bill Bryson: En veldig kort historie om
nesten alt.
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Trøstepremier:
De går til: Kiara Jula, 11 år, Valestrandsfossen
Ludvik Mûnchausen, 8 år, Oslo
De får hver sin bok av Daniel Sellevoll:
Klimaboka
Svar på Quiz:
1–c, 2–a, 3–b, 4–a, 5–a, 6–c
Vi gratulerer!

Det finnes mer verdi i din bedrifts bakgård enn du kanskje tror. Selg jernog metallfraksjonene dine til oss. Vi kjører ut og henter containere etter
ditt behov.
I tillegg til å gjenvinne metall er vi også spesialister på restavfall, EE-avfall,
papir, plast og farlig avfall. Vi tilbyr ganske enkelt en komplett løsning innen
avfallshåndtering for bedrifter og privatkunder. Lønnsomt for deg. Lønnsomt for samfunnet. Les mer om hvordan vi skaper økte verdier av avfallet
ditt på www.stenarecycling.no.

Tel: 63 86 86 00
www.stenarecycling.no

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Toyota viser vei mot

null utslipp

Svært
høyt
utstyrsnivå

Forbruk
fra 0,21
l/mil

Rekordlave
utslipp

NYHET!
Prius Plug-in
Hybrid

Sømløst
fra
elektrisk
til hybrid

Elektrisk
rekkevidde
på opp til
25 km

Enkel
å lade

* Veil. pris Prius Plug-in Hybrid fra: 339 400,-lev. Oslo inkl. frakt- lev. og reg.omk. 9 500,-. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring, utslipp
CO2 og NOx: Prius Plug-in Hybrid fra 0,21 l/mil, fra 49 g/km, fra 0,9 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Miljøagentene takker for støtten!

LANDSLEIR!
Bli med på landsleir 11. - 13. oktober!
Vil du møte andre miljøagenter fra hele landet? Er du opptatt av miljøvern? Økologi?
Dyrevern? Energi? Er du mot oljeboring uten-

for Lofoten? Vil du være med på å bestemme
hva Miljøagentene skal jobbe med?
Kom på landsleir og landsmøte!

Mer informasjon og påmelding på www.miljoagentene.no/landsleir

