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HEI!

KJÆRE
MILJØAGENT!
Klar for en
ny start?
Vi på Hovedkvarteret håper at
du har hatt en fin sommer og at
du er klar for et nytt skoleår.
Men hvordan er skoleveien din?
Er det trygt å gå eller sykle til
skolen? Sammen vil vi vise de som
bestemmer at dersom vi får trygge
og fine skoleveier, så vil de fleste
gå eller sykle til skolen! Bli med på
Gå til skolen-dagen 5. september.
Temaet denne gangen er valg. Vi
har snakket med noen Miljøagenter
som har tatt noen valg om hvorfor
de har tatt akkurat disse valgene. Vi
har også sjekket hvor miljøvennlige
de forskjellige politiske partiene er.
Blar du opp på midtsiden i bladet,
finner du en fin oversikt over det.
Vi på Hovedkvarteret planlegger
landsleir og håper du vil komme.
Den er 11. - 13. oktober på Haraset
leirsted i Hedmark. Leiren blir fort full,
så det er lurt å melde seg på.
Nå om høsten er det masse frukt,
bær og sopp som kan høstes og
spises. Naturen har gratis digg, det
er bare å forsyne seg!
Høsthilsen fra hovedkvarteret
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Min største miljøbragd:
Hjelpe til med resirkulering
av familiens avfall og gå til
skolen.
Min største miljøtabbe:
Ta fly på sydentur.

Derfor er miljøvern viktig:
Fordi vi må ta vare på jorda!
Miljøvennlig hilsen fra
miljøagent Filip

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
Instagram: @miljoagentene
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MILJØNYTT

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

Dobbelt så mange
fjellrever
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Wikipedia

I løpet av to år har det blitt dobbelt så mange fjellrever i Norge. Det har vært masse lemen i fjellet, og
det passer bra – for lemen er tilfeldigvis fjellrevenes
favorittmat. Når det er mye lemen, får fjellrevene
mange valper. De har spist seg gode og mette og
greid seg fint gjennom to tøffe vintre. Det er nå nesten 150 fjellrever i Norge. Det lover godt for fremtiden
til Norges mest truede pattedyr.

Hvem er best –
Jens eller Erna?
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Arbeiderpartiet og Høyre

Hvem blir statsminister etter valget? Jens Stoltenberg eller Erna Solberg? Og hva vil de gjøre for
miljøet? Bladet Natur og miljø spurte dem om akkurat det. Jens svarte at han vil jobbe for klimaet og
stanse tap av naturmangfold. Erna vil satse stort
på teknologi, slik at klimautslippene kan kuttes.
Naturvernforbundet mener at begge godt kunne
vært mer miljøbevisste.

Tøffe dragehoder
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Rillke

Den vesle vakre blomsten dragehode er hverken
stor eller skummel. Likevel har den greid å stanse
byggingen av 14 rekkehus på Fornebu utenfor Oslo.
Byggingen ble stoppet fordi det vokser dragehode
på tomten, og den er en av landets mest sjeldne
planter. Dessuten bor det en liten bille i blomsten,
og den finnes bare i Norge. Nå skal rekkehusene
plasseres slik at plantene ikke blir skadet.
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Går til skolen
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Jo Straube

Barn er mye flinkere enn noen voksne tror. En undersøkelse viser at åtte av ti barn går til skolen. Hvis
noen sier at barn ikke er flinke til å gå til skolen, kan du
vise dem dette bladet. Å gå til skolen er bra for miljøet.
Dessuten blir du litt sprekere og kan finne på mye
moro på skoleveien. Torsdag 5. september arrangerer
Miljøagentene den årlige Gå til skolen-dagen.

Et grønnere USA?
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Justin Sloan

USAs president Barack Obama vil satse på
miljøet. I en tale nylig sa han at han vil gjøre USA til et
miljøvennlig samfunn med lave klimagassutslipp. Det
er gode nyheter, for USA er blant de landene som
slipper ut mest fra før. Obama vil kutte utslippene fra
kullkraftverk, redde regnskogen og hjelpe til å lage en
ny klimaavtale.

Gå på økojakt!

laget på en miljøvennlig måte, uten bruk av stoffer som
skader naturen. Ta med deg en voksen og et kamera
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Miljøagentene
og gå på jakt etter økologiske varer i butikken. Sender
Vil du hjelpe Miljøagentene med å finne den butikken du bilder og en liten rapport til morten.nymoen@mati Norge som har mest økologisk mat? Økologisk mat er merk.no, så får du kanskje en overraskelse i posten.
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FOTO: Kara Brugman / Flickr

TEMA: VALG

Mitt valg
Noen ganger velger man å gjøre ting som ikke
alle andre gjør. Her kan du lese om fem barn og
unge som har gjort noen spesielle valg!

Jonathan Leo 7 år
MITT VALG: Jeg vil heller ro
enn å ha motor på jolla mi.
HVORFOR: Hvert år ser jeg
på Tvedestrand-regattaen. Det
er en konkurranse mellom racerbåter. Det er tøft å se på. Da
jeg var mindre, ønsket jeg meg
en motorbåt.
Problemet er at motorbåter
forurenser vannet. Det flyter
bensin på vannflaten og hele
fjorden blir møkkete. Fiskene
blir syke og dør. Vi kan ikke
bruke saltvann til matlaging på

Silje Lundberg
blir arrestert av
politiet i det hun
aksjonerer sivilt
ulydig mot oljeboring i nord.

hytta på Sandøya. Og vannet
blir ekkelt å bade i. Jeg synes
det er dumt. Motorbåtene er
ikke tøffe mer! Jeg har valgt å
ikke ha motor på jolla mi. Selv
om jeg kunne fått en motor
med 9,9 hestekrefter av morfar. Jeg vil ro isteden! Da kommer det ikke olje i vannet. Det
bråker ikke for naboene. Jeg
får muskler i overarmene!
Det er litt vanskelig å ro.
Særlig i motvind. Men jeg øver
hver dag i sommerferien. Å ro
er mitt sommervalg! Det forurenser ikke vannet, og jeg kan
fiske makrell fra jolla mi uten å
skremme bort fisken.
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Silje, 25 år
MITT VALG: Demonstrerte
sivilt ulydig mot en hemmelig
oljekonferanse i 2010 og ble
arrestert av politiet.

Luna Emilie 11 år
Joar 9,5 år og
Viljar 7 år

MITT VALG: Jeg har valgt å
være mye ute med dyr i skogen
og på gården til min bestemor.

VÅRT VALG: Vi spiser ikke kjøtt.

HVORFOR: Jeg er veldig
glad i hunder og har fått noen
nye sauer som har blitt mine
nye venner.
Jeg elsker lavvo-turer og elgjakt. Jeg har alltid vært mye
sammen med forskjellige dyr
og har funnet ut at de alltid er
der uten at vi trenger å krangle. Jeg synes det kan være
vanskelig å leke med mere enn
en venn for da har det lett for
å ende med krangling og tull.

HVORFOR:
Joar: Jeg vil ikke at dyr skal dø
fordi jeg skal ha mat, når de
ikke trenger det. 10 ganger
flere mennesker kan få mat hvis
vi lar være å spise kjøtt.
Viljar: Jeg liker ikke at dyrene
dør, fordi de vil jo leve. De vil
heller løpe rundt og spise mat
og være glade enn å sitte inne i
bur og etter hvert bli mat.

HVORFOR: Oljeindustrien er
landets mektigste næring og
har en vanvittig stor påvirkning
på landets politikere. I 2010
møttes de til den årlige og
hemmelige Sanderstølenkonferansen. Her møtes oljeministeren, stortingsrepresentanter
og både norsk og utenlandsk
oljelobby, uten at verken media eller vi får vite hva de snakker om. Derfor blokkerte vi
i 2010 inngangen til konferansen, slik at den ikke kunne
starte som planlagt. Aksjonen
førte til massiv medieoppmerksomhet rundt konferansen. At
de som bestemmer holder det
hemmelig for folk hva de snakker om, det er et problem for
demokratiet. I etterkant har
både deler av miljøbevegelsen
og media fått større tilgang til
konferansen.
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MILJØAGENT RAVN

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

Det store valget
Det er første skoledag og Ravn sitter i klasserommet med 16 andre spente medelever. Noen er
spent på hvilke nye ting de lærer dette skoleåret,
andre er litt mer opptatt av hva de får gjort i
friminuttene. Første time er samfunnsfag. Læreren
kommer inn i klasserommet.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

– I dag skal vi lære om valg og
demokrati, sier læreren. – Når
dere blir eldre, kan dere være
med å velge hvem som skal bestemme i landet. I dag skal dere
få ha et eget valg. Dere skal nemlig bestemme hvem av
dere som skal få sitte
i Barne- og Ungdomsrådet i kommunen. Er det
noen som har lyst
til å foreslå kandidater?
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Noen av elevene ser rundt
seg, som om de ikke helt husker hvem de går i klasse med.
– Hva med Jonas? Han har
sittet i elevrådet, sier noen.
Læreren skriver Jonas opp på
tavla.
– Luna, foreslår noen
andre. Læreren skriver opp Luna på tavla.
Når ingen flere
blir foreslått, sier han:
– Flott, da har vi to
dere kan stemme på.
Dere er 17 stykker med
stemmerett, så da kan
det ikke bli likt mellom de
to kandidatene. Men før
dere stemmer skal de to
som er foreslått si noen
ord om hva de vil gjøre i
Barne- og Ungdomsrådet. Da kan dere
stemme

på den som vil gjøre mest for
det dere er opptatt av. Først ut
er Luna.
– Jeg vil jobbe for en tryggere skolevei, med gang- og
sykkelfelt, sier hun. – Og for å
vise at jeg støtter Jonas, hvis
ikke jeg vinner, vil jeg gi ham
min stemme, avslutter hun, og
tegner en stjerne ved navnet til
Jonas.
Så er det Jonas sin tur.
– Jeg vil jobbe for at biblioteket får et nytt datarom, sier
han. Også støtter jeg selvfølgelig Luna ved å gi henne min
stemme, avslutter han før han
går ned og setter seg på plassen sin.
Etter dette går alle de andre
elevene opp til tavlen og setter en stjerne ved navnet til den
de stemmer på. Til slutt teller
læreren over.
– Oisann! Det er visst helt likt.
Åtte stemmer på hver kandidat.
Men det skulle jo ikke være mulig, sier han forundret og klør
seg i hodet.
Ravn rekker opp hånda.
– Jeg vet hva som har skjedd,
sier han. Det var Luna som vant
valget.
Hvordan kan Ravn vite at
Luna vant valget?
Send inn løsningen til
anne@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 1 oktober.
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En tur på isbreen

RDFØRER

Breeksperten svarte så godt han kunne da de
ivrige miljøagentene Eliah og Kaja intervjuet ham
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om isbreer, klimaendringer
og jobben hans.
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LOFOTEN

miljøagenter som ville bli med
på ekspedisjon til Svalbard.
Eliah, 11 år, fra Oppegård og
– Hvor gamle er isbreene
Kaja, 11 år, fra Lofoten var de
på Svalbard og hvordan vet
to agentene som ble valgt ut
man hvor gamle de er?
blant alle dem som sendte inn
– Hvis vi tenker på den isen
søknad. Et av høydepunktene
som kommer ut av brefrontene,
på ekspedisjonen var turen til
så finner vi den eldste på NordNordenskiöldbrèen som er 25
østlandet og på de store brekm lang og 11 km bred, med
VENSTRESIDA
N NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA
platåene i SR
Nordøst-Spitsberen mektig brefront på 4 km ut
gen, som Åsgårdfonna og Loi Isfjorden. På turen hadde vi
monosovfonna. Her vil isen som
med
oss
brèekspert
Endre
Før
AMTIDA
kommer ut være noen 1000 år
Gjermundsen, og her kan du
og maks opp mot 7000 til 8000
lese intervjuet som Kaja og Eliår gammel.
ah gjorde med ham.

Hvor gammel isen som kommer ut av brefronten er, kommer
an på lengden og hastigheten
på breen, altså hvor lang tid det
tar før snøen som faller på toppen av breen kommer ut som is
ved fronten.

– SmelterHINDRE
isbreen på topPOLITIKK NY MENINGSMÅLINGVIL
pen eller i bunnen?
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SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

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

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

– 99,9% av smelting på en
bre på Svalbard skjer ved overflata. Til og med på fastlands-

NYTT STORT OLJEFUN
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RDFØRER
varmere, så utgjør smeltinga
ved bunnen under 1%.

ENERGI
Drivis på fjorden.

– Hvorfor kalver breen?
ORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET
FLERE VIL HA KØPRISING I STOR
– Kalving er en helt
naturlig
REKORDMANGE
I SKILØYPA
NEIgår
TIL
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
prosess for en bre som
utEU
i
vann. Når det blir mye vann under breen, beveger breen seg
VIL GJØRE INFO
KREV STENGING
AV KOLA
ATOMKRAFTVERK
fortere, den
sprekker
derfor
MENER HOLDNI
NEKTER Å INNG
KREV
STENGING
AV
KOLA
ATOMKRAFTVERK
opp ved fronten, og når sprekkene når ut i sjøen, brekker
breen av.
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– Er det noen dyr, insekter
SOMMER
eller planter som kan leve i

VIL HA MER VINDKRAFT
RMERE VINTRE I VENTE

G

Svalbard har blitt 30% mindre i
– Hvordan blir man breekeller under breen?
volum siden 1920. Alle breene
spert og hvor jobber du i
– På overflata til en bre er det
NYTT
STORT
på Svalbard
har minkaOLJEFUNN
jevnt og
dag?
ofte alger. Her har man vann
trutt gjennom de siste 100 årene,
– Man blir breekspert ved å
med oksygen, som disse kan
etter at den kalde klimaperioden,
studere glasiologi (læren om
leve i. Så fort man er inni eller
FLERE
BRUKER
”den
lille istid”,
var over.BUSSEN TIL J
breer) ved et universitet. Jeg
under breen vil det ikke kunne
De HA
største
breene har ikkeFOR UN
jobber ved Universitetet på
VIL
MÅNEDSKORT
være noe oksygen og derfor
minka FLERE
så myeVIL
somHAdeKØPRISING
minste. I STO
Svalbard. De fleste breekspertKORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET
heller ikke noe liv. På REKORDMANGE
undersiSKILØYPA
I gjennomsnitt har arealet av
er er mye ute i feltI for
å gjøre
TIL
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
da av bre som går ut iNEI
vann
vilEU målinger av breens
breene på Svalbard minka rundt
oppførsel,
det derimot kunne være alger.
7% fra 1993 og frem til i dag.
men det finnes også noen forUnder innlandsisen i Antarktis
skere som bare studerer bre
har man funnet ut at det finnes
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LOFOTEN
Det finnes ca 3000 isbjørner på Svalbard. Dette er en utstoppet en i gågata i
Longyearbyen.

Vil du skrive
for miljøet?

Hvilke saker er du opptatt av? Er det
noe du vil rapportere? Eller vil du
fortelle om noe du har vært med på?
Bli miljøjournalist! Send en e-post til
anne@miljoagentene.no, så får du
et nytt oppdrag før hver utgave av
Miljøagentrapporten.

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

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
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rett til å si ifra! Kanskje de kan
bestille det for deg?
Økologisk betyr at det ikke er
brukt kunstgjødsel eller sprøytemidler i produksjonen, og at
dyrene på gården har det bra.
Det er fint både for oss som
spiser maten, og for de som
Velg økologiske
jobber på gården. I tillegg så
produkter!
forurenser vi mye mindre når vi
Det finnes mange økologiske dyrker og driver økologisk.
produkter. Se etter Ø-merket
i butikken og velg økologisk
om du kan.

OPPSLAGSTAVLA
Rødlista:
FOTO: Wikipedia / Olaf Leillinger

KLIPPEBLÅVINGE

Miljøtips:

Har ikke butikken de økologiske
varene du skal kjøpe, har du
TEKST: Ane Marte Rognskog

Du har sikkert sett mange
sommerfugler i sommer?
Kanskje var en av dem en
klippeblåvinge!
Klippeblåvingen er en utrydningstruet sommerfugl, og den
er fredet i Norge. Den trives best
ved kysten, så det er der du har
størst sjanse til å se en.
Den liker å fly lavt, og sitter
også ofte i ro. Klippeblåvingen
har en sugesnabel, som gjør
at den kan nå langt inn i dype
blomster. På den måten får den
sugd i seg nektar, som den lever
av. På den norske rødlista er den
vurdert til å være sterkt truet, så
du må ikke fange og drepe en
klippeblåvinge om du ser en.

HOT or NOT?
HOT
Å sykle eller gå til
skolen:
Bli med på årets Gå til
skolen-dag du også. Mer
informasjon finner du på
side 9.

Kule lærere
Soppturer

Flotte høstfarger

Dårlig eller trafikkfarlig skolevei:
Har du dårlig eller
trafikkfarlig skolevei?
Bli med på Gå til
skolen-dagen, og gi
de som bestemmer
beskjed om at de må
bedre skoleveien din!

Forsøpling

Bli kjørt til skolen

At polene smelter

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

ER DU EN EKTE
MILJØAGENT?
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Alle kan være miljøagenter! Vi
jobber sammen for at vi skal bli flinkere til
å ta vare på jordkloden vår.

Det er lettere å få til ting
når man er flere. Vi er
mange miljøagenter som
samarbeider for miljøet.
Mikael 11 år

Har du lyst til å være medlem i barnas miljøvernorganisasjon?
Det koster 100 kroner i året å være miljøagent.
Derfor må du spørre foreldre eller foresatte om lov.
Jeg ble miljøagent

fordi jeg synes det er viktig å
Alle miljøagenter får:
ta
vare på naturen og det som
– Velkomstpakke
– 5 nummer av medlemsbladet Miljøagentrapporten
er rundt oss.
– Mulighet til å være med i et lokallag
Viktor 10 år
– Være med på aktiviteter og arrangementer
– Opprette sin egen profil og blogg på miljoagentene.no
– Mulighet til å være hemmelig agent og få
miljøoppdrag
– Være miljøjournalist og kan publisere egne
saker i medlemsbladet
– Egen bursdagshilsen fra Hovedkvarteret

Jeg synes det er
gøy å lære om naturen,
rédesign og økologisk mat.
Sara 12 år

Foreldrene dine kan sende
AGENT MEDLEM til 2377 og
de vil automatisk bli trukket
100 kr for medlemskapet, eller
meld deg inn på www.miljoagentene.no/innmelding.
Les mer om Miljøagentene på
www.miljoagentene.no.

VALGET 2013
I år skal vi velge hvilke partier som
skal sitte på stortinget og styre landet
vårt i fire år. Miljøagentene ba alle de
politiske partiene om å presentere seg
selv og si hvilke saker som var viktigst
for dem. På denne siden kan du lese
det de svarte. I tillegg har vi spurt
partiene hva de mener om kollektivtrafikk, energi, miljøvern, oljeboring
i nord og rovdyr. Vi fikk fire miljøagenter til å vurdere svarene vi fikk.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet mener ethvert
menneske er unikt, og at det
derfor ikke finnes én fellesskapsløsning som
passer alle. Vi ønsker derfor mer individuell
frihet og ansvar for enkeltmennesket.

Venstre

HVOR MILJØVENNLIGE
ER PARTIENE?
Forklaringer:
Kollektivtrafikk: Skal vi satse
på miljøvennlige måter å reise
på som buss, trikk, bane og
tog? Eller skal vi bygge mer vei
for bilene?
Energi: Hvor skal vi få energien
vår fra? Miljøvennlige og fornybare energikilder som sol, vind,
vann og bølgeenergi, eller fra
forurensende og fossile energikilder som olje, kull og gass?

Venstre er et grønt parti som setter
folk først. Vår politikk tar vare på
miljøet og gjør det enklere å ta grønne valg.

Miljøvern: Hva skal vi gjøre
for å redde jorda? Og hvordan
skal vi gjøre det lettere for folk å
være miljøvennlige?

Høyre

Oljeboring i nord: Skal vi
bore etter olje i nord, eller verne
områdene for å ta vare på naturen og dyrene som bor der?

Høyre har nye ideer og bedre
løsninger for å få mer kunnskap i
skolen, bygge ut veier og kollektiv-trafikk raskere,
for kvalitet og valgfrihet i helsevesenet og skape
trygge arbeidsplasser.

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne vil sette barna
og kommende generasjoner foran
ønsket om å tjene enda mer penger på olje og gass.
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MILJØAGENTENE SJEKKER:

Rovdyr: I Norge har vi fire store
rovdyr. Bjørn, ulv, gaupe og jerv.
I dag er bjørn, ulv og jerv totalfredet fordi vi har så få av dem.
Skal de fortsatt være det, eller
skal vi tillate jakt?

Senterpartiet

Miljøagentene Sean,
Nora, Connie og Jonathan Leo var vårt valgpanel og vurderte
svarene fra partiene.

= Bra
Kollektivtrafikk

Senterpartiet vil ha
mer ren og trygg mat
fra jorda og sjøen i Norge. Vi
vil bygge ut mer ren energi og
grønn transport, og kutte norske
klimagassutslipp.

= Sånn passe

Energi

= Dårlig

Miljøvern Oljeboring
i nord

Rovdyr

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil ha
et samfunn for alle.
Vi vil bruke fellesskapets penger
på elever og lærere og de som
trenger hjelp. Vi vil skape et land
hvor alle er trygge, og hvor vi tar
vare på hverandre.

Rødt

Rødts viktigste sak
er kampen mot
fattigdom og urettferdighet.
Vi jobber for et samfunn som tar
vare på alle mennesker, og hvor
alle kan ha et godt sted å bo og
ei lønn de kan leve av. Rødt mener at det er urettferdig at noen
er rike, mens andre er fattige.

SV

SVs hovedsaker er
miljø og rettferdighet. SV mener Norge må gå foran
i kampen mot menneskeskapte
klimaendringer, og vi svikter aldri
Lofoten, Vesterålen og Senja.

KrF

KrFs viktigste sak er
at alle barn skal ha
det bra hjemme, i barnehagen,
på skolen og i fritiden, og at
barn og foreldre skal ha tid til å
være sammen.
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LOKALLAGET

OSLO

Lokallaget
i Oslo

Lokallaget i Oslo er et stort
lokallag med mange jern i ilden!
TEKST / FOTO: Ane Marte Rognskog / lokallagsagent

LOKALLAGS

NYTT

Svalbard: Miljøagentene
har vært på ekspedisjon til Svalbard. Vi fikk penger av Svalbards
Miljøvernfond for å starte lokallag i
Longyearbyen. På vår ekspedisjon
fikk vi over 30 nye medlemmer til
Miljøagentene, og planen er å få
lokallaget igang i løpet av høsten.
Vågan: Miljøagentene i Vågan
har hatt mange spennende aktiviteter. Blant annet har de vært på
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ridetur, hatt stand på
Kabelvågmarkedet og vært
med på en kjempestor folkefest
mot oljeboring utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja i Kabelvåg.

Kråkerøy: Miljøagentene på
Kråkerøy er nå ferdige med sitt
prosjekt “Marin forsøpling” som
de har hatt hele vårhalvåret.
Resultatet ble blant annet en
kjempekul hytte som de har bygget av søppel som de har funnet i

Helgen etter arrangementet
ved Hovindammen hadde vi en
klimapiknik utenfor Stortinget.
Dette gjorde vi sammen med
Besteforeldrenes klimaaksjon.
Vi hadde natursti og delte ut
gratis klimavennlig mat og saft.
Det var kjempegøy å ha en
piknik utenfor Stortinget.

Vi fanger småkryp på «Din nabo er en drage».

Miljøagentene i Oslo er kanskje det største lokallaget vi har i
Miljøagentene, med flere hundre
medlemmer. I år har Miljøagentene i Oslo arrangert «Din nabo
er en drage». Dette skjedde ved
Hovindammen i Oslo, i samarbeid
med Miljøagentene i Akershus
og Naturvernfobundet i Østfold.
På «Din nabo er en drage» kom
det kjempemange
fjæra
og ved vannkanten. Nå står hytta på
Hvaler, en nasjonalpark i Østfold. Flere bilder av hytta finner
du på nettstedet vårt.
Hytta av søppel.

besøkende. Flere hundre personer kom innom Hovindammen.
Vi fant mange spennende dyr,
blant annet mange salamandere.
Samtidig med «Din nabo er
en drage» hadde Miljøagentene
i Oslo årsmøte. På årsmøtet
ble det lagt planer for hva de
skal gjøre det kommende året,
og det ble valgt et nytt styre. Vi
gratulerer Sara, Sean, Natalie,
Ane Marte og Gabriela som alle
ble valgt til å sitte i styret!

Trondheim: Miljøagentene

i Trondheim har hatt flere spennende naturgledeturer. De har
blant annet vært på tur til Fogdegården og på båttur.

Tønsberg: Miljøagentene
i Tønsberg har arrangert bruktmarked på torget i Tønsberg. Der
samlet de inn penger til miljø-

Miljøagentene i Oslo ønsker å
gjøre mye spennende framover.
Av de tingene som kom opp på
årsmøtet, kan vi nevne å arrangere en stor fest for miljøagenter
i Oslo, sjekke om Tusenfryd er
miljøvennlig, være med på Gå
til skolen-dagen i september og
være med på landsleiren i oktober.

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!

agenter i Togo. De har også hatt et
vellykket «Din nabo er en drage»arrangement, med salamandere og
andre spennende krypdyr.
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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UT I VERDEN

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

N

W

Demokrati i verden:
E

S

Bilde av Sør Afrikas tidligere president Nelson Mandela.
I 1993 fikk han Nobels Fredspris for sin kamp for
demokrati i Sør Afrika.

Hva er
demokrati?
TEKST: Anne Bleiklie

Demokrati betyr folkestyre og går ut
på at folket skal styre seg selv.
Siden ingen samfunn er like, er heller ingen
demokratier identiske. Noen har direkte demokrati. Det betyr at folk bestemmer gjennom
folkeavstemninger der de sier hva de mener om
en sak. Representativt demokrati betyr at folket
velger representanter som styrer for seg. Det er
sånn vi har det i Norge. Så finnes det diskusjonsdemokrati, der folk diskuterer seg frem til noe
som alle er enige i.
Demokrati har to viktige prinsipper: frihet og
likhet. Frihet betyr at man kan si det man mener,
også om de som bestemmer og de man er uenig
med. Likhet betyr at folk skal ha like muligheter og
lik påvirkning på lovene og reglene i samfunnet.
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Alle land i verden sier selv at de er demokratiske
bortsett fra Brunei, Burma, Saudi Arabia og Vatikanet. Likevel er det over 100 land der de som
bestemmer ikke er valgt av folket. Bare 25 land i
verden blir regnet for å ha demokrati på ordentlig.
Norge er kåret til verdens mest demokratiske land.
Mange av de fattige landene i sør er ikke demokratiske. For at et land skal være demokratisk er
det viktig at flest mulig får gå på skole sånn at de
lærer å lese og skrive. Da er det lettere å få kunnskap om verden rundt seg og mene noe om hva
man tror er best for samfunnet og menneskene.
I noen land er det sånn at politikerne som bestemmer, putter pengene som tilhører alle i landet,
i sin egen lomme. Dette kalles korrupsjon og gjør
at befolkningen blir fattig. De fattige landene i sør
kaller vi utviklingsland, fordi de har et behov for utvikling. Det betyr at de har lite industri og fabrikker
og produserer få varer. Det betyr også at mange
av menneskene som bor der, ikke går på skole og
lever kortere enn i andre land. Nesten tre av fire
mennesker i verden lever i et utviklingsland.
I land hvor få mennesker går på skole er det vanskelig å utnytte mulighetene i moderne teknologi.
I mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika er det
andre rike land som utnytter naturressursene. De
tjener godt på oljen og edelstenene som finnes
der, mens de som bor i de fattige landene sitter
igjen med lite.
Ingen mennesker eller land har større rett enn
andre til å slippe ut klimagasser, men den rike delen av verden har stått for mye større klimagassutslipp enn fattige land. Samtidig er det folk i fattige
land som rammes hardest av klimaendringene.
Demokrati er viktig for at menneskene i landene
i sør skal få de samme mulighetene som oss. Folk
som bor i utviklingsland, må også få muligheten til å
få et bedre liv, men uten å skade miljøet slik rike land
har gjort. Først da kan vi skape klimarettferdighet.

Miljøagenter i
andre land:

Barn i Togo.

Togo:
Barna i Tsiko syntes det var spennende å høre at barna i Norge fikk
være med å bestemme og si sin mening om natur og miljø. Det er ikke så
vanlig i Togo at barn og kvinner blir
lyttet til, så de togolesiske barna fikk
veldig lyst til å være med i Miljøagentene de også.
Etter over 40 år med diktatur
har Togo nå blitt mer demokratisk.
Miljøagenter på Sri Lanka.

Sri Lanka:
Et land er avhengig av fred for å
komme seg ut av fattigdom. Mange
land i sør er i borgerkrig, noe som
gjør at menneskene lider, samtidig
som at pengene som burde vært
brukt på utvikling, blir brukt til våpen
i stedet. Sri Lanka er et av landene
som har slitt med krig i flere år. Den
tropiske øya var herjet av borgerkrig i over 25 år, men de siste årene
har situasjonen stabilisert seg og
folk har det litt bedre. Sri Lanka er
et demokratisk land, og har valg slik
som Norge.

QUIZ
1. Hvor mange
fjellrever finnes det i
Norge?
a. ca 15
b. ca 150
c. ca 1500

2. Hvilken blomst
stanset byggingen av noen
rekkehus i Oslo?
a. Løvehodeblomsten
b. Slangehodeblomsten
c. Dragehodeblomsten

3. Hvor gammel
kan en hest bli?
a. Rundt 40 år
b. Ca 15 år
c. 70 år er vanligst
4. Hva heter den
største øya på Svalbard?
a. Barentsøya
b. Spitsbergen
c. Nordøstlandet
5. Hvor
regner det mest?
a. På Svalbard
b. I Saharaørkenen
c. Det regner ca like mye
på Svalbard som i
Saharaørkenen

6. Hvor mange
breer er det på
Svalbard?
a. Mellom 1600 og 1700
b. Ca 100
c. 5 store breer

Leser du bladet nøye
bør du finne svar på
det meste. Løsningen
står på side 29.
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
Miljøagent
Lovise Kristin
Eg heiter Lovise Kristin Grønbech,
eg er 5,5 år og kjem frå Dalsfjord i
Volda kommune.
Eg vart glad då mamma fann fram til miljøagentane og eg kunne verte medlem. Det
gjer meg stolt, og eg lærer mykje om kva eg
kan gjere for å ta vare på jorda vår.
Som miljøagent ryddar eg mellom anna
søppel i naturen, eg kjeldesorterar, og minner
vaksne om å slå av bilmotoren når dei ikkje
køyrer. Eg arvar klede, leike og sportsutstyr.
Eg likar å leike, danse, synge, hoppe og
klatre, bøker og forteljingar, film, og å lage
ting! Eg er glad i kattar og hestar.
Eg har besteforeldre i Lofoten, og har
budd der sjølv. Det er flott å oppleve naturen
i fjell og ved hav der.
Hilsen Lovise Kristin

Visste du at
marihøna har
gult blod?

FINN MARIHØNA!
I dette bladet finner du flere marihøner.
Men ikke alle er like. Hvor mange
marihøner som er helt lik
denne, finner du i bladet?
Tell med denne også.
Lovise Kristin på aksjon for et oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja, sammen med søskenbarnet Hanna.
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Send inn svaret til
anne@miljoagentene.no,
og bli med i trekningen av en
t-skjorte.

Labyrint

Marihøner spiser bladlus som ofte finnes på rosebusker.
Kan du hjelpe denne marihøna med å komme frem til rosen?

Finn riktig
frukt
Tegn en strek fra frukten
til riktig silhuet.
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YREVEN

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.

HEST
TEKST: Anne Bleiklie

En hest kan være din
beste venn. De er kloke,
pene, kosete og man kan
ri på dem og ha det veldig morsomt sammen.

FOTO: www.flickr.com / Dracophylla

Hester er flokkdyr og noen av
de største dyrene man kan ha
som kjæledyr. De kan bli nesten
to meter høye og veie opp til
1000 kilo. Hannhesten kaller vi
for hingst og hunnhesten kaller
vi for hoppe. Barna kaller vi for
føll. Hester kan leve i opptil 40
år, men blir sjelden eldre enn 25
år.

HUSK!

Alle dyr er forskjellige, akkurat
som mennesker. Noen er sjenerte, noen
er veldig lekne, mens andre kanskje liker
best å kose. Noen dyr elsker nesten
alle, mens andre dyr kan være
veldig kresne.
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Hesten har hovedsaklig tre
måter å bevege seg på. Skritt
kalles det når hesten går, trav
kalles det når hesten løper med
raske skritt, og galopp kalles det
når hesten beveger seg raskt
med rullende bevegelser.
Alle hester som står på stall må
ha mat, vann og stell hver dag.
Hesten spiser gress og høy. Den
kan også få kraftfôr og havre. Det
er viktig at du bruker tid til stell
og hygge sammen med hesten.
Alle hester skal være ute så mye

som mulig, for en hest som står
mye inne i boksen sin kan fort
kjede seg og begynne med
uvaner som luftsluking, eller
rett og slett bli i dårlig humør.
Men en hest som har det godt,
er en fonøyd hest som alltid er
glad for å se deg.
Du kan være en god hestevenn om du pusser, børster og
renser hovene til hesten hver
dag, både før og etter du rir på
tur. Det er viktig å være rolig
når man er rundt hester. Når vi
er ferdige med stell og ridning
skal hesten ha fred og ro i boksen sin, eller den skal slippes
ut igjen i paddocken.
Hesten er veldig glad i gulrøtter. Skal du mate den, hold
hånden flat foran deg slik at
hesten lett får tak i godbiten
uten at fingrene dine kommer
i veien. Blir hesten sint eller
redd, legger den ørene flatt
bakover.
Alle hester har forskjellig
væremåte. Noen er rolige og
bedagelige av natur, andre er
mer stressede og skvetne. En

hest kan også ha en dårlig
dag en gang i blant akkurat
som oss. Kanskje har den litt
vondt i magen, eller kanskje
den har sovet dårlig?

MITT DYR

Visste du at...
–det finnes tre norske
hesteraser? Dølahest,
fjordhest og nordlandshest.
– hesten tisser 10 liter
på et døgn?
– hesten kan sove mens
den står?
Men pass på!
– Hesten kan være kilen
under magen og mellom
bena, og da kan den
skvette og sparke når
du børster den der.
– Hesten kan også få
hull i tennene, ikke gi
den sukker. Den blir
mye gladere for litt
friskt gress eller et eple.
– Hesten krever mange
timer stell og mosjon
hver dag enten det er
julaften, 17-mai eller en
helt vanlig mandag.

Hei! Jeg heter Edgar
Haugen Rolland og går
på Ekeberg skole i Oslo.
Jeg og min søster Eline hadde
verdens søteste katt som het Amalie, men hun ble overkjørt og døde i
påsken for et år siden. Vi ble veldig
triste, for Amalie var den beste katten vi visste om.
Heldigvis har noen vi kjenner
på Ekeberg to høner og disse får
vi besøke når vi vil. Hønene bor i
et hus i hagen og er veldig kosete.
De liker mais og salat. Sist vi passet dem var fangsten to egg.
Til høsten har mamma lovet oss
en ny katt og da skal vi få oss en
«omplasseringskatt» enten fra dyrebeskyttelsen eller kattehuset.
Vi gleder oss!
Hilsen Edgar

Kjenner du et dyr?
Skriv litt om dyret ditt og send
oss et bilde av deg og dyret til
anne@miljoagentene.no så
kommer dere kanskje på trykk i
Miljøagentrapporten!
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Premieoppgave 2
Sant eller usant?

Fyll inn riktig ord, og sett sammen
bokstavene i de gule feltene. Da vil du
komme frem til navnet på et norsk parti.

«Norge i
...............,
hvitt og
blått»

TIL!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Marihøner har
gult blod.

SANT USANT

Longyearbyen SANT USANT
ligger i
Frankrike.
SANT USANT
Demokrati
betyr karneval.

Hesten kan
sove mens
den står.

SANT USANT

Blekkspruten SANT USANT
har små hjerner
i alle armene.
Miljøpartiet De SANT USANT
Grønne vil ha
oljeboring i nord.
Nelson Mandela SANT USANT
fikk Nobels
Fredspris i 1993
Jens Stoltenberg SANT USANT
er leder for
Arbeiderpartiet.
Klippeblåvinge SANT USANT
er en utrydningstruet fiskeart.

Premieoppgave 3
Hemmelig kode fra Ravn!
Løs alfabetkoden, og stokk sammen bokstavene
til riktige løsningsord. Det er tre ord, som danner
en setning til sammen. Hva er setningen?

KODEN:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

21 22 23 24 25 26 27 28 29

HVA STÅR DET HER?
5 20 11 14

29 16

10 5 20 9 13 12 28

SVAR:
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MATFATET:

TROLL-EPLER!
DU TRENGER:
Epler og kjernehus-utstikker
Rosiner
Nøtter
Sukker
Kanel
Alluminiumsfolie
Ved
Fyrstikker

TIV

!

ÅRSTID: Best om høsten, men du kan lage det
hele året, enten over grillen ute, inne i peisen
eller i stekovnen!
HVA: Bål-digg!
HVORFOR: Fordi epler er modne om høsten og
trolla ikke er de eneste som liker slike epler. De er
virkelig gode, og bør absolutt prøves ut!
SLIK GJØR DU: Stikk ut kjernehus og fyll
epler med rosiner, nøtter, sukker og kanel. Pakk
eplene inn i alluminiumsfolie og stek på glørne i
et kvarters tid.
Ellers: Husk at eplene er veldig varme når de
kommer ut av glørne. Har du ikke epler i hagen
selv, er det mange som ikke bruker eplene
sine. Finn en eplehage, ring på og spør om du
kan få noen.

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

Løsning på oppgave 7:

Løsninger
premieoppgaver

Aktivitetsheftet

Løsning på oppgave 1:
DUREBG = brugde,
APUGE = gaupe, LÅ = ål,
SØJNRBI = isbjørn,
RJENIÅHRGK = håkjerring,
KTESTNLOSE = slettesnok
Løsning på oppgave 2:

Løsning på oppgave 14:
29 lilla diamanter.

Løsning på oppgave 8:
Silhuet c er riktig.
Løsning på oppgave 9:
Ordet er: Tante
Løsning på oppgave 10:
1 - usant, 2 - usant, 3 - usant,
4 - sant, 5 - usant, 6 - sant,
7 - usant, 8 - sant, 9 - usant,
10 - sant, 11 - sant, 12 - sant
Løsning på oppgave 11:
Beskjeden fra Ravn er: Pant
tomflasker

Løsning på oppgave 3:
Valerie kommer IKKE for sent
til skolen. Hun kommer fem
minutter før skolen starter.

Løsning på oppgave 13:
1: Frankrikes flagg skal ut, 2:
Hammeren skal ut,
3: Treet skal ut, 4: Stjernen
skal ut, 5: Noten skal ut, 6:
Kofferten skal ut

Løsning på oppgave 12:
Sri Lanka: c, h, i
Togo: a, d, e
Norge: b, f, g

Løsning på oppgave 14:
I kofferten til Ravn
ligger det: Lesestoff,
kam, tannkrem, tannbørste,
myggspray, klær, regntøy og
solkrem.
Løsning på oppgave 16:
Ordet er: Rødlista
Løsning på oppgave 17:
Ordet er: Plast
Løsning på Ravnhistorien:
Det var mamman som tok
godteriet og puttet det i strikketøyposen sin. Det Erle så fly
ut av vinduet var tegningen til
tennåringsgutten.
Svar på Quiz side 21:
1–b, 2–c, 3–a, 4–b, 5–c,
6–a

Løsning på labyrintoppgave side 23:

Løsning på oppgave 4:
Ordet er: Storsalamander
Løsning på oppgave 5:
Det er 7 hestesko i bladet.
Løsning på oppgave 6:
Det er 10 land i Afrika:
Senegal, Sudan, Nigeria,
Uganda, Kenya, Mali,
Namibia, Egypt, Rwanda,
Somalia.
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NESTE BLAD HANDLER OM

PENGER!

Hva er egentlig penger? Har penger noe
å si for miljøet? Hvorfor trenger
vi penger?

Vil du skrive
i Miljøagentrapporten?
Send mail til
anne@miljoagentene.no

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Når barna går til
skolen, får de både
frisk luft og fysisk
aktivitet.
Er det flere som går, blir det
færre biler på skoleveien.
Det gjør skolens nærmiljø
tryggere og triveligere.
SpareBank 1 Forsikring ønsker å
støtte slike aktiviteter, derfor er vi
en stolt samarbeidspartner til
«Gå til skolen» aksjonen.

Miljøagentene takker for støtten!

FOTO: Jo Straube

Miljøagentene takker for støtten!

ER DU KLAR FOR LANDSLEIR 2013?
HAR DU MELDT DEG PÅ?
Landsleir 2013, 11. - 13. oktober,
Haraset leirsted, Hedmark
•
•
•

Økologisk mat
Landsmøte
Miljøagenter fra hele landet

•
•
•

Hvordan starte lokallag
Aktivitetstips til lokallag
Hemmelig oppdrag

•
•

Natursti
Spennende verksteder

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

