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

KJÆRE
MILJØAGENT!

HURRA FOR
SNØEN!
I årets første blad får du lære mer
om Arktis og Antarktis og dyrene
som bor der. Dessuten kan du lese
Sverre (13) og Saras (11) intervju med
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
Vet du at det er viktig å gjenvinne
batterier? Les mer om det på side 14.
25.februar starter den store batterijakten. Alle 4.klasser i hele landet er
invitert til å være med. Les mer om
konkurransen på batterijakten.no
Hvis du ikke er miljøagent allerede,
kan du lese om hvordan du kan bli
det på miljoagentene.no/medlem
Hilsen hovedkvarteret

Sjekk ut!
På www.miljoagentene.no kan du
laste ned flere utgaver av
Miljøagentrapporten.
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Min største miljøbragd:
Jeg sorterer søppel og jeg
bruker bare gråpapir til
gaver. Pluss at jeg sorterer
batteri.

Derfor er miljøvern viktig:
Fordi jorda kan bli ødelagt
og vi må passe på og ikke
forurense. Vi har bare en
jordklode!

Min største miljøtabbe:
Jeg har kjørt fly mange
ganger.

Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Hanna

03

MILJØNYTT

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

Ulveflokk i Oslo?
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Tatiana Belova / Istockphoto

Til våren kan Oslo få sin egen ulvefamilie. To ulver
har slått seg ned i Østmarka, rett utenfor byen. Det
er mer enn hundre år siden en ulvefamilie bodde
i disse skogene. Du lurer kanskje på om det er
skummelt med en ulveflokk så nær byen? Svaret er
at det går helt fint, for ulven er redd for mennesker.
Utenfor den tyske storbyen Berlin har det vært ulveflokker i mange år.

Tenn på fra
toppen!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Sandra Mösinger / Istockphoto

Der er både miljøvennlig og koselig å fyre med
ved i vinterkulda. Mange tenner på veden fra bunnen, men hvis du tenner på fra toppen blir det mer
varme og mindre utslipp. Slik gjør du: Legg to kubber nederst, legg tennbriketter eller bjørkenever og
fliser/småved oppå. Tenn på og sørg for god trekk!

Kaster halvparten
av maten
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Matteo De Stefano / Istockphoto

Vi kaster mat som aldri før. Halvparten av verdens mat
havner i søpla, og folk i rike land hiver mest. Vi kaster
mat fordi vi kjøper for mye og fordi mange bare spiser
helt fersk mat. Mye kastes av restauranter, butikker og
av dem som produserer mat. Den gode nyheten er at
det er nok mat til alle. Hvis vi slutter å kaste og mer mat
sendes til fattige land, kan alle spise seg mette.
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Forbyr flaskevann
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Doram / Istockphoto

I byen Concord i USA har de blitt lei av at folk
kjøper vann og kaster flaksen fra seg. De mener
at vannet i springen er mer enn bra nok for innbyggerne. Derfor er det nå forbudt å selge vann på
flaske i byen. Men brus kan innbyggerne fortsatt
kjøpe.

Jobber for
klimakutt
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Sasha Radosavljevic / Istockphoto

Utslipp av klimagasser fra fabrikker, trafikk og fyring kan skape farlige klimaendringer i fremtiden. I
FN jobber de for å hindre det. Før jul møttes nesten
200 land for å lage en ny klimaavtale som skal være
ferdig i 2015. I denne avtalen skal verdens land love
å kutte i sine utslipp. På møtet ble Norge og flere
andre land enige om å fortsette med Kyotoavtalen.
Det betyr at de vil kutte i utslippene allerede nå.
Les hva miljøvernministeren fortalte om klimakonferansen i Doha på side 12.

Tomgangsaksjonen
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: A-wrangler / Istockphoto

Hver dag står tusenvis av biler og spyr ut eksos på
tomgang i Norge. Noen lar motoren stå og gå mens de
er i butikken eller leverer barn i barnehagen. I flere land
er dette ulovlig. I Sverige må folk skru av motoren når
de venter på grønt lys inne i byene. Det er ganske lurt,
for mange blir syke av forurensning fra bilene. Vil
du si fra du mener om tomgangskjøring? Last ned
tomgangslapper på miljoagentene.no/aktiviteter.
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TEMA: SNØ
Elefanter ved foten av fjellet
Kilimanjaro i Afrika.
FOTO: Graeme Shannon Istockphoto

Afrikas
isbreer smelter

Elefanter og isbreer! På samme bilde! Er det mulig? Ja, det er faktisk store isbreer, midt i Afrika,
men snart kan de være borte.
TEKST: Tor Bjarne Christensen

Hvis du reiser til savannene
ved foten av fjellet Kilimanjaro, kan du møte flokker av
elefanter, løver og sebraer,
samtidig som du nyter synet
av skinnende hvite isbreer
på toppen. Kilimanjaro er
Afrikas høyeste fjell. Det er
nesten 5900 meter høyt, mer

enn dobbelt så høyt som
Galdhøpiggen.
Borte om 10 år?
For hundre år siden var hele
fjelltoppen dekket av isbreer.
Nå er det bare litt igjen. Isbreene smelter fordi det blir
varmere på jorda. Isbreene
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I fremtiden må du kanskje
reise lenger opp i fjellene
om du skal på brevandring.
FOTO: Oleg Kozlov Istockphoto

Grønland og i Antarktis har
også blitt mindre. Hvis smeltingen fortsetter, vil havet
stige. Det er spesielt farlig for
dem som bor på noen av øy-

ene i Stillehavet. Vi kan hindre at det skjer ved å slippe
ut mindre klimagasser. Det
er bra for oss, for øyboerne –
og for isbreene i Afrika!

her er nesten 12 000 år
gamle, men om 10 til 20 år
kan de være smeltet bort.
Brevandring i høyden
På grunn av klimaendringene smelter isbreer over
hele verden. I Norge har vi
2500 breer. I løpet av 50 år
har de blitt 12 prosent mindre. Noen steder har en tredel av breene smeltet bort.
Havet stiger
De store iskappene på

Tidligere dekket Nigardsbreen i Norge hele vannet.
Nå smelter den raskt.
FOTO: Josef Friedhuber Istockphoto
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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.

Ravn og batteriene
Klassen til Ravn har satt i gang innsamling av
husholdningsbatterier som ligger og slenger rundt
i hjemmene til folk. For å lære mer om batterier
har læreren til Ravn bestemt at de skal ha en mottaksstasjon for batterier i klasserommet.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

Siden Ravn er en flittig og lur
miljøagent, har han fått i oppdrag å se om alt er som det
skal på mottaksstasjonen. Sjef
for stasjonen er Gustav. Gustav er også Miljøagent.
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I klasserommet har Gustav
laget et stort skilt hvor det står
«BATTERIER LEVERES HER».
– Hei Gustav, nå gleder jeg
meg til å se stasjonen du har
laget, sier Ravn.

– vi gjenvinner
batterier

Husholdningsbatterier

Gustav tar ham med til et
bord, der det står tre bokser.
Ravn kan se at boksene er
godkjente innsamlingsesker
fra Batteriretur, men Gustav
har malt dem i tre ulike farger.
– Her har du det, sier Gustav
og smiler stolt. Esken helt til
venstre er rød, den i midten er
gul og esken helt til høyre er lilla.
Ravn ser på eskene.
– Ja vel. Det virker jo greit
nok.
Gustav tar opp et vanlig batteri fra lomma.
– Se på denne, sier han til
Ravn. – Denne har en pluss
der og en minus der. Da har
jeg bestemt at den skal oppi
boksen i midten. Men når noen
kommer med batterier som i
stedet for pluss og minus har
to plusstegn, så skal de oppi
esken til høyre, og batterier
med to minustegn skal i esken
til venstre.
– Dette er jo kjempefint, Gustav. Du har virkelig stått på når
du har laget denne stasjonen.
Jeg tror likevel at det er en bestemt ting vi kan endre på.
Hva er det Ravn mener at
Gustav har gjort feil?

Send inn løsningen til
anne@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist 1. mars.

10

BAT

TER

IJAK

Hver
t
Hvis år kaster
v
v
for m i klarer å i mer en
n 100
saml
iljøet
Hjem
e
.
i
n
n fle 0 tonn b
batte me hos
re av
atter
d
r
i
sted ier som ere har d
d
i
s
ligge
er? D
s
e, gjø er rett i s
r run ere kans
e er
tar d
øpla
dt
kj
d
r vi e
e
i søp opp plas et lurt å b forskjel e gamle
n
l
v
la- o
i
s
l
g
iktig .
selge
g de , men d i kvitt. Ik e
r
jobb
r ska
e ha
av de batterie
r lett ke bare
l de
Bruk
rM
jo
n
fo

T HJ
EMM
E!

t
sam
r
ikke
me t Å ta i m
farlig e batter
være å havne Lykke
ot
ypen
ier k
til!
avfal
.
an
de s brukte b
Men
l
e
visst og på ko leveres
atter
lger?
Vi på
e du
ier
p
m
hove
at og munale å motta
d
på hv
kvart
k for
så al
miljø
e
o
le bu
s
post@ rdan opp ret vil gjer
tikke tasjoner
d
ne ha
raget
m
.
r som
iljoa
www
.miljo gentene.n gikk. Sen en rappor
t
de
ag
o
kult m
erke entene.no eller lever n rapport
på M
/
r
in sid oppdrag apporten til
, så f
e.
år du på
et ny
tt

M
E
H

aG

G
I
L
ME

oppd r

God ide med
barnas klimapanel!
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell fikk 250
miljøtips fra miljøagenter over hele landet!
TEKST: Sverre Aasgaard Andreassen (13) og Sara Alsén Siddiqui (11) / FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Sverre og Sara forbereder
seg før møtet med Solhjell.
12

Et av tipsene han fikk var:
Miljøagentene vil at barn skal
kunne si sin mening om miljø.
Vi ønsker oss et klimapanel
med barn som kan gi deg som
miljøvernminister gode råd!
– Det var en veldig god ide,
svarte Bård Vegar Solhjell.
Bård Vegar kunne fortelle at
han sommeren 2012 var på en
stor konferanse i Rio de Janeiro der alle verdens statsledere
møttes for å snakke om miljø
og bærekraftig utvikling.
– Det handler blant annet om
hvordan folk som er veldig fattige skal kunne utvikle seg og
sine liv. Hvordan vi skal se alle
ting sammen, altså hvordan
vi klare å ha fremgang uten å
ødelegge miljøet. Der ble det
vedtatt at verdens ledere skal

se om man kan finne en ordning internasjonalt der man skal
høre mer på barn. I Norge har
vi barneombudet, og en del
regelverk. Og det er det flere
land som har, men i mange
land er det sånn at barn ikke
har noen ting å si!
– Internasjonalt synes jeg
også det er en god ide med et
klimapanel med barn. Men det
Solhjell forteller.
må ikke gjelde bare i Norge,
men for barn i hele verden
slik at deres stemme blir hørt i Bård Vegar: Egentlig ikke, men Bård Vegar: Jeg synes vi skal
det var fordi jeg visste at det ha oljefritt Lofoten, Vesterålen
miljøsaker.
kom til å bli veldig vanskelig å og Senja. Jeg er i mot oljeSverre: Kan du fortelle hva bli enig om en sånn stor avtale. boring der. Jeg tror at hvis det
som egentlig ble resultatet etter Kyoto 2-avtalen er ikke nok i blir oljeboring der så kan det gå
forhold til det klimaet trenger. bra, men risikoen for ulykker er
klimaforhandlingene i Doha?
Man blir gjerne skuffet når man stor. Jeg tror det vil være vansBård Vegard: Punkt 1: Vi fikk har veldig høye forventninger, kelig å få så mange turister og
en ny klima-avtale som heter men jeg visste at det var veldig andre som synes naturen er så
Kyoto 2, og som gjelder for 35 vanskelig. Det er veldig langt flott til å komme dit hvis det er
land. Men hvis vi skal få til en frem til det vi virkelig trenger for oljeboring veldig nært land som
avtale for alle land, er det 200 at vi skal ta godt nok vare på det har vært snakk om.
land som må bli enige, og det jorda til dere.
Miljøvernministeren takket
har vi ikke klart. Derfor har vi
blitt enige om å fortsette arbei- Sverre: Hva synes du om olje- for alle miljøtipsene og lovet å
det med å lage en ny klimavtale. boring i Lofoten, Vesterålen og lese ordentlig gjennom dem.
Denne må være basert på råd Senja? Hvis det kommer til å
fra forskere som sier at vi ikke skje, finnes det alternative måter Vil du lese hele intervjuet med
miljøvernministeren?
må varme opp jorda med mer å ta vare på naturen på?
Gå inn på miljoagentene.no.
enn 2 grader. Det er veldig viktig at de store landene som USA
og Kina, som har store klimautSara og Sverre overrekker 250 miljøtips.
slipp, blir med på denne avtalen.
Punkt 2: Vi har avtalt at i årene
som kommer skal rike land gi
mer penger til fattige land, fordi
det koster mye penger å redusere klimautslipp.
Sverre: Er du skuffet over
hvordan det utviklet seg?
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kan for eksempel brukes som
rustbeskyttelse på biler, batterimassen kan foredles til jernsilikat som kan brukes for eksempel i sement til å bygge nye
hus. Stålkapselen rundt batteriet kan for eksempel brukes
til å bygge store båter.

Sinken i batteriene
kommer fra gruver.
En dag vil det bli
tomt i gruvene, og
da er det viktig at vi
gjenvinner sinken vi
allerede har.

Hvorfor gjenvinne
batterier?
Hvert år bruker vi 1750
tonn med batterier i
Norge.
Den vanligste batteritypen er
alkaliske batterier, også kalt
husholdningsbatterier.
Alkaliske batterier er engangsbatterier som vi bruker mye i leker og
småelektronikk. De inneholder
ikke skadelige miljøgifter, men
det er likevel viktig at disse batteriene gjenvinnes.
Vanlige husholdningsbatterier
er som regel sinkbatterier og

består av en stålkapsel rundt en
masse av sink-manganoksid.
Sink hentes ut i gruver. En dag
vil det bli tomt i gruvene. Da
er det også viktig at vi tar vare
på de ressursene vi har utvunnet, slik at vi kan gjenbruke de
mange ganger.
Det finnes mange ulike typer
batterier, så de innsamlede
batteriene sorteres for hånd
og sendes til forskjellige gjenvinningsanlegg. De ulike materialene i batteriene skilles fra
hverandre og gjenvinnes til forskjellige nye ting. Metallet sink

Hele batteriet får på denne
måten et nytt liv! Da sparer vi
miljøet og gjenvinner ressurser.
Hvert år kaster vi over 1000
tonn med batterier rett i søpla.
Hvis vi klarer å samle inn flere
av disse, gjør vi en viktig jobb
for miljøet!
Går du i 4.klasse?
Da kan du og
klassen din
være med på
årets store miljøvennlige konkurranse. Alle
klasser som deltar får diplom, og de som blir landets
beste batterijegere får pcer
til hele klassen!
Gå inn på batterijakten.no
og les mer!

Rundt oss finnes det masse ting som er laget
av gamle batterier. Blant annet betonghus, biler,
broer og båter.

14

LOKALLAGS

NYTT

Landsleir i
oktober
I oktober er det klart for landsleir og landsmøte i Miljøagentene. Sett av 11. - 13. oktober
allerede nå, og bli med på mye
miljøvern og moro, og møt
miljøagenter fra hele landet.
I tillegg får alle som kommer
på landsleiren være med på å
bestemme hva Miljøagentene
skal gjøre de neste årene.
Meld deg på nå ved å gå inn på
www.miljoagentene.no/landsleir.

Årsmøter i
lokallagene
Aktivitetspakke:
Tomgangsaksjon
På Hovedkvarteret er vi nå i
gang med å lage aktivitetspakker til lokallagene. Første
aktivitetspakke er Tomgangs-

Vil ditt lokallag
bli «vennskapslokallag»
med miljøagenter andre
steder i verden?

aksjonen. Hvis ditt lokallag
vil bestille aktivitetspakken, gi
beskjed til lokallagskontakt
Ane Marte, så får dere en
pakke med alt dere trenger
for å gjennomføre en vellykket
tomgangsaksjon.

Det finnes miljøagenter i land som f.eks. Togo og Tanzania i Afrika. Har du og
ditt lokallag lyst til å bli kjent med miljøagenter fra andre plasser i verden? Gi
beskjed til lokallagsagent Ane Marte, så hjelper hun dere med kontakt.
På side 24 kan du bli bedre kjent med miljøagentene i Togo.

Nå på starten av året er det klart
for årsmøter i flere av lokallagene. Lokallagskontakt Ane
Marte kommer veldig gjerne
på besøk til ditt lokallags
årsmøte. Har dere spørsmål
om hvordan man gjennomfører
årsmøte, trenger tips eller vil
ha besøk fra Hovedkvarteret?
Ta kontakt, så ordner vi det!

Har ditt lokallag gjort noe spennende i det siste? Send en e-post
til anemarte@miljoagentene.no
og fortell om det. Send gjerne
også med et bilde.
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I Arktis
Nord
Isbjørn
- Arktis

Vet du hvorfor
isbjørnen er hvit? Da er
det ikke så lett å oppdage
den når den sniker seg rundt på isen.
Isbjørnen er den sterkeste og største jegeren
med fire bein i Arktis.

Fjellrev
- Arktis

Fjellreven jakter på smådyr
som hare og lemen. Når den
har fått seg en kjæreste, holder
de sammen resten av livet.

Møt noen av de tøffe
verdens kaldeste områ
Antarktis må verne seg
pels, ekstra fjærlag

I Antarkti
Sør
Hvalross
- Arktis

En hvalross kan veie 1500 kg! Isbjørnen blir
1000 kg. Hvalrossens støttenner vokser så
lenge den lever, og når den er fem år er tennene 30 cm lange. Den bruker tennene blant
annet til å komme opp på isen fra vannet.

Hva er forskjellen på Arktis
og Nordpolen?
Nordpolen er det punktet som ligger helt nord
og som kloden roterer rundt. Arktis er ismassene som ligger rundt dette punktet. Noen
ganger mener man også Svalbard, Grønland og
nordligste Amerika når man snakker om Arktis.

finner du
dlyset.
Hval - Arktis
og Antarktis

Hvalen er ikke en fisk, men et dyr.
Visste du at en spekkhogger må spise 20
seler før den er mett? I Antarktis spiser spekkhoggeren mer pingvin enn sel.

e dyrene som lever på
åder! Dyrene i Arktis og
g mot kulda med ekstra
g eller ekstra spekk.

Pingvin
- Antarktis

Det finnes 17 arter
pingviner i verden. Bare adeliepingvinen og
keiserpingvinen hekker på selve kontinentet
Antarktis. Pingviner bor sammen i kolonier,
hvor de står tett i tett for å holde varmen.

is finner du
rlyset.

Hva er forskjellen på
Antarktis og Sørpolen?
Sørpolen er det punktet som ligger helt sør
og som kloden roterer rundt. Antarktis er
områdene rundt dette punktet, og er verdens
femte største kontinent.

Sel
- Arktis og Antarktis

Selen lever for det meste i vannet. Under
huden har de voksne et tykt spekklag som
isolerer mot det kalde vannet. Når det er sol,
ligger selene sammen og soler seg.
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På julaften fikk Miljøagentene en gavesjekk fra Kronprinsesse Mette-Marit og
Prinsesse Ingrid Alexandra
på over 50.000 kroner!

FOTO: Wikipedia

OPPSLAGSTAVLA
Rødlista:
ISBJØRN

Penger til
lokallagsarbeid
TEKST: Ane Marte Rognskog

Isbjørnen finnes i hele Arktis og oppholder seg for det
meste på havisen. I Norge
finnes den på Svalbard og i
havområdene rundt Svalbard.
Isbjørnen er verdens største
rovpattedyr som lever på land
og kan bli opp til 1000 kg.
Den spiser mye sel og fisk,
men er ikke så veldig kresen –
så ikke se bort fra at den også
kan spise f.eks søppel!
Isbjørnen er veldig utsatt for
påvirkning fra mennesker og
er utrydningstruet. I dag er den
største trusselen mot isbjørnene klimaendringer og miljøgifter.

Til NRK kunne Miljøagent
Sverre (13) fra Kabelvåg
fortelle at pengene skal gå til å
starte flere lokallag. Dessuten
vil Miljøagentene bruke noen
av pengene til å få fokus på
fremtiden for barn som bor i
regnskogen.
På miljoagentene.no kan du se
Miljøagentene og Prinsesse
Ingrid Alexandra på Julemorgen.

HOT or NOT?
HOT
Spark:
Å kjøre spark er
både morsomt og
miljøvennlig nå som
veien ofte er dekket
av snø og is.

Batterijakten
Økologisk suppe

Leke i snøen

Oljeboring i Lofoten:

Olje- og energiminister
Ola Borten Moe vil
prøvebore etter olje i
Lofoten allerede i år.
Miljøagentene i Vågan
jobber mot oljeboring
der, og er uenige med
ministeren.

Tomgangskjøring

Palmeolje

Få gjenvinningsstasjoner

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

SN

1

Laura Marie Blindheim McGregor
– 7 vervinger

2

Vårin Berg-Jacobsen
– 5 vervinger

3

Connie Vinje
– 3 vervinger

Til sammen har 60 ivrige Miljøagenter vervet
nye medlemmer. Er du en av de som har vervet? Gå inn på miljoagentene.no/verving og
sjekk vervetoppen. Her kan du også velge deg
en premie for de poengene du har, eller sette
deg mål om å verve ennå flere, og få en større
premie.
Verden trenger flere miljøagenter!

RR

U

Superververe
2012

ADDIS ABEBA

ETIOPIA

GLO
B U S EN

ETIOPIA!
Tekst:Viktor Stubberud, 11 år
Etiopia er et land som ligger i Afrika.
Det bor 88 013 491 mennesker der.
Hovedstaden heter: ”Addis Abeba”.

Flagget til Etiopia har en grønn stripe øverst,
en gul i midten, og en rød i bunn. I midten er
det en blå sirkel i midten med en gul stjerne i.
Stjernen i midten er riksvåpenet.
Landet grenser mot Eritrea i nord, Djibouti i
nordøst, Somalia i øst, Kenya i sør og Sudan
og Sør-Sudan i vest.
Med 1 104 300 km² er Etiopia verdens 27.
største land. 34% av befolkningen er muslimer. Kristendommen kom til Etiopia allerede på
300-tallet.
Skrevet av Miljøagent Wikipedia.
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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

Hei!
TEKST: Christel Kemigisa Berg og Michelle Kirabo Berg
FOTO: Øystein Berg

Vi er glade i å være i
skogen og at vi vil at den
skal tas vare på. Og så
synes vi det er viktig at vi
alle er flinke til å la vær å
kaste søppel på bakken.
Hilsen Christel (5) og
Michelle (2)
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FINN PINGVINEN!
Hvor mange babypingviner
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.

AK

UT I NATUREN:

TIV

SPORJAKT
DU TRENGER:

!

ÅRSTID: Vinter

Et naturområde med noe dyreliv

HVA: jakt på dyrespor
HVORFOR: Det skjer mye ut som vi ikke
ser. Men sporene røper hvem som har
gjort hva i løpet av natten.

Helst nysnø

SLIK GJØR DU:
Ta med deg aktivitetsarket og se om du
finner noen av sporene på bildene.

Mus
Katt
Elg

Hare

Hund

Rådyr

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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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/35597202@N02/4424721119/

Foto: www.flickr.com/photos/powazny

D

N

YREVEN

MARSVIN
TEKST: Dyrevern UNG

Marsvin er sosiale flokkdyr
og liker seg ikke så godt
alene. De er lette å temme og
knytter gjerne bånd til eierne
sine.
Det beste marsvin vet er å skravle
med andre marsvin, slappe av i solskinn, løpe rundt og leke, og gnage
på kvister og godbiter, som gulrot og
brokkoli.
Du kan være en god venn for marsvinet vet å snakke til det, slik at det blir
kjent med stemmen din. Du kan også
lage en trygg innhengning for marsvinet utendørs.

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.

Visste du at marsvin kan...
– hvine av glede når de ser deg
komme
– har veldig god hørsel og kan høre
lyder du ikke hører
Men pass på!
– Marsvin er ganske redde for fremmede mennesker
– Marsvin kan lett bli forkjølet
Denne teksten er fra heftet «Snill mot
dyrene». Bestill heftet gratis ved å
skrive til post@dyrevern-ung.no.
Les mer på bit.ly/snillmotdyrene
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FOTO: www.flickr.com/photos/bigfatrat/102406671/in/photostream

QUIZ

TegnevinnereVinner nr 1 av tegnekonkurransen «Mitt favorittdyr» er
Hannah, 11 år fra Kråkerøy
i Fredrikstad

1. Hvor høyt
er fjellet Kilimanjaro?
a. Nesten 5900 meter
b. Nesten 3400 meter
c. Nesten 9000 meter
2. Hva skal Miljøagentene bruke pengene
de fikk av Kronprinsessen
og Prinsessen på?
a. Lokallagsarbeid og regnskogen
b. Gå til skolen-aksjonen
c. Batteri-innsamling
3. Hva er
forbudt i byen
Concord i USA?
a. Godteri
b. Flaskevann
c. Brus

Vinner nr 2 er Marie-Elise,
11 år, fra Gjøvik.

4. Hvor mye
batterier bruker vi i
Norge hvert år?
a. 1750 tonn
b. 2000 tonn
c. 4000 tonn

5. Hva er
det offisielle språket
i Togo?
a. Afrikansk
b. Svensk
c. Fransk

6. Hvor var det
i nov/des 2012 et
stort klimatoppmøte?
a. Finland
b. Qatar
c. Cuba

Leser du bladet nøye
bør du finne svar på
det meste. Løsningen
står på side 28.
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NORD / SØR

N

Verdenskart, der Togo er merket med rødt.
Under ser du Togos flagg.

W

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

E
S

språket, som de fleste av de seks millioner innbyggerne kan, er fransk. Rundt 80 til 90 % av
menneskene i Togo lager maten sin på åpen
ild fra enten ved eller trekull.
Produksjonen av trekull er veldig forurensende, og det fører også til at det hugges
alt for mange trær. Nye trær blir nesten ikke
plantet, og mangelen på trær gjør at landet
kan bli til ørken. I fjellområdene fører mangelen
på trær til mange og farlige jordras.

Miljøagenter
i Togo

De voksnes miljøagenter, Naturvernforbundet, er med og jobber for at å gi innbyggerne i
Togo opplæring i mer miljøvennlig produksjon
av trekull.
Nylig var representanter fra Naturvernfor-

TEKST / FOTO: Trine Strømme

Vest i Afrika ligger et lite land som
heter Togo. Landet har en liten
kystlinje og strekker seg langt inn
på det afrikanske kontinentet.
Her finnes det vakre strender, høye fjell, tett
skog, jungel, savanner og tørre områder.
De som bor i Togo snakker flere forskjellig språk og praktiserer flere religioner. Det
er også store forskjeller på hvordan folk bor
i de ulike områdene av landet. Det offisielle
24

Avskoging i Togo

VALERIE
Jeg heter Valerie,
og jeg går i fjerde
klasse.

NATUR OG UNGDOM

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

Jeg liker veldig
godt å være
miljøagent. Akkurat nå jobber vi for
å gjøre forandringer og utvikle landsbyen
her jeg bor.
Når jeg blir voksen vil jeg bli miljøvernminister i Togo.
bundet på besøk i landsbyen Tsiko i Togo.
Da ble det dannet en egen avdeling av Miljøagentene for barna som bor der. Det første
miljøagentene i Tsiko gjorde sammen var å
tegne hvordan de ville at landsbyen deres
skulle se ut i år 2020. Alle laget flotte tegninger
og noen skrev også ned drømmene sine.
Det man kunne se på tegningene var at alle
ønsket seg trær. Alle barna har skjønt at det er
et veldig stort og farlig problem at trærne blir
borte.
Selv om barn i Togo og Norge har helt ulik
bakgrunn og kommer fra forskjellige kulturer,
har de like drømmer og ønsker.

TSOGBE
Jeg heter Tsogbe og
jeg går i 6 klasse.
Jeg kunne ikke la
være å bli med i
Miljøagentene i Tsiko
der jeg bor.
Senere vil jeg gå et kurs og jobbe med
opprenskning av nærmiljøet mitt.

Klimatoppmøte
i Qatar
I desember i fjor var det et stort møte
om klima i Qatar. Ledere fra hele
verden var samlet for å snakke om
hvordan de kunne kutte klimagassutslippene for å ta vare på miljøet.
TEKST: Mari Wintsents, Natur og Ungdom / FOTO: Ingvild Wollstad

Fire stykker fra Natur og Ungdom var der også.
Vi hadde møter med politikere, blant annet med
miljøvernministeren i Norge. Vi var også med på
mange store aksjoner og markeringer sammen
med ungdom fra hele verden. Vi krevde at politikerne måtte ta ansvar.
Etter to uker i møter ble verdens ledere enige
om at en del rike land må kutte i klimagassutslippene sine i løpet av de neste 8 årene. Det
er bra! Men vi synes det er alt for få av de
rike landene som har lovet å kutte utslippene
sine. Verdens ledere må stoppe klimaendringene og ta vare på miljøet! Det er framtiden vår
det forhandler om!
Les mer om Natur og Ungdom på www.nu.no
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PREMIEOPPGAVER

1

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

Premieoppgave 1
Sudoku
I del 1 skal du fylle i tallene 1 til 4, slik
at alle fire feltene og alle rekkene og
radene inneholder alle tallene kun en
gang. I del 2 skal du fylle i tallene 1 til
6 på samme måte.
Hvilke tall skal stå i rutene som er
markert med gult? Send inn tallene
til Hovedkvarteret og bli med i
trekningen av fine premier!

Del 2

3
4

Del 1

3

6
2

1 4
4 5

3 4
2 1
4
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4
2

6
4

Premieoppgave 2

me frem til noe du kan få bruk for dersom
du skal være miljøjournalist.

Hva heter landene på engelsk? Fyll inn ordene som hører til bildene og stokk om på
bokstavene i de gule rutene. Da vil du kom-

OBS! Det er de ENGELSKE ordene vi er ute
etter for landene, 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: 1.mars 2013.
Premieoppgave 1:
Del 1: ....................................
Del 2: ....................................
Premieoppgave 2:
Ordet er:....................................................................................................
Premieoppgave Miniagentene:....................pingviner.

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Fornavn:...................................................................................
Etternavn:................................................................................
Adresse:...................................................................................
Postnummer og sted:..............................................................
Alder:.......................................................................................
Mobil:........................................................................................
E-post:......................................................................................
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LØSNINGER / VINNERE
Løsninger premieoppgave
Miljøagentrapporten 6 / 2012
Løsning på oppgave 1:
Del 1: 1. Blomst 2.Laks 3.Sjø 4.USA 5. Hval
Del 2: 1. ti, en 2. åtte, ti, sju 3. en, to 4. ni, en, fire
Vinner er: Gregor Heil, 9 år fra Tomasjordet.

Løsning på oppgave 2:
Ordet er: ALBUEN
Vinner er: Andreas Rosén-Heggem, 8 år, Sandefjord

Løsning Miniagentoppgaven:
32 julestjerner
Vinner er: Frida Brusgaard. 8 år, Oslo

TEMAET I
NESTE BLAD ER:

REGNSKOG

FOTO: www.flickr.com/photos/koulbou

Her får du blant annet lese om
orangutangen.
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Svar på Quiz:
1–a, 2–a, 3–b, 4–a, 5–c, 6–b
Løsning på Ravn-historien:
Linus har ikke lenger på seg
genseren. Den har han lagt i den ene
sekken, og derfor virket den full.

De som kom nærmest det riktige
svaret var:
Klasse 3a ved Son skole i Akershus.
De får tilsendt Miljøagentenes gymposer.

Miljøagentenes
julekalenderkonkurranse:
Riktig svar: God Miljøjul!
Vinnererne av konkurransen er:
– Vilma Brandsæter Vik, 11 år, Lillestrøm
– Maren Five, 9 år, Hellandsjøen
De får Bergans tursekk.
– Thomas August Solberg 11 år,
Elverum
– Mari Stadsnes, 10 år, Bønes
De får Mattemagibok av
Håvard Tjora
– Ingeborg Linnerud, 9 år, Harestua
– Ane Lottrup, 9 år, Mjøndalen
De får Miljøagentenes handlenett
– Bjørn Einar Kjønstad-Prestvik, 6 år,
Trondheim
– Karen Skadsheim Sikkeland, 7 år,
Oslo
De får Miljøagentenes Isbjørn tskjorte

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

– Ane Bratheim, 9 år, Oslo
Hun får Miljøagentenes gymbag.
Vi gratulerer!

Miljøagentene takker for støtten!

Velger du miljøvennlig?

Ett oppladbart batteri tilsvarer 150 vanlige
batterier i en batteridrevet leke*
Gjennom å bruke oppladbare batterier fremfor å kjøpe nye, minsker
du forbruket av naturens resurser. Dessuten sparer du både tid og
penger på å gjenbruke de samme batteriene igjen og igjen.

Så velg oppladbart. Hvis du ønsker å gjøre en innsats for miljøet.

*Ett VARTA 2400mAh Ready to Use sammenlignet med ett VARTA LONGLIFE AA-batteri.

Miljøagentene takker for støtten!

BLADET KOMMER TIL
Å DUKKE OPP IGJEN.
Miljøagentene takker for støtten!

FARLIG AVFALL SKAL TIL TRYGG BEHANDLING

Innlevert farlig avfall
finner ikke veien til
naturen og lekeplassen*

I 2012 leverte BIR-kundene 1401 tonn farlig
avfall til trygg behandling. Likevel vet vi at det
kastes farlig avfall sammen med restavfallet.
Se mobil.bir.no for trygge leveringssteder
for farlig avfall.

SOM BINDERS.
*MEN DET HJELPER IKKE MOT MAKK I MAGEN

a
Sten er
vinn
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l
avfa

mobil.bir.no
815 33 030

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!

Går du i 4.klasse? Da kan du og klassen din være med på årets
store miljøvennlige konkurranse. Alle klasser som deltar får diplom,
og de som blir landets beste batterijegere får PC-er til hele klassen!
Gå inn på batterijakten.no og les mer!

