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Pris pr. år:
Medlemskap:                                   kr! 100 

"øskenmedlemskap:                       kr! 100

$ ruppemedlemskap:                       kr! %&%
(skoler/barneha'er)

Abonnement p( 
Miljøa'entrapporten:                     kr! 2&%
(bibliotek o'  andre)

)amiliemedlemskap                
i Natur Ü ernforbundet:                     kr! 300 
!"#$%$%"%"&% %$$%% ###%$&
%&M %$" %#%"$%"%&"#"&%$$%&
"%""&%&$%##$%"$%"(

Kjære miljøagent!

Miljønytt

TEMA: Penger

Miljøagent Ravn

Miljøjournalisten

Økologiske oppskrifter

Lokallaget: Kolbotn

Dersom det bare bodde 100 mennesker i verden

Ut i verden - møt indianeren Davi!

Dyrevenn: Skilpadde

Miniagentene

Landsleir-spesial!

Premieoppgaver

Løsninger og vinnere

+ ,- A. T + : Anne Bleiklie
$ + A)/".  UT)O+ M/N$ : Ingvild Wollstad
B/- + A$ "YT,+ , : Anne Bleiklie, Ingvild Wollstad, Ragnar Anjassønn Iversen, 
Tor Bjarne Christensen, Victor Larsen Steenberg, Ellen Urdal, Johannes 
Reigstad, Eiril Hagen Wahl, Magnus Røed Hestvik, Elida Haltbrekken Tveitdal, 
Gabriella Odegard, Ane Marte Rognskog, Harald Halvorsen, Line Lønning, 
Sara Sørbye
)O+ "/- ,)OTO: Anne Bleiklie
. O+ + ,. TU+ : Pernille Hansen
O00LA$ : 8500

Miljøa'entene
Mariboes 'ate 81 0183 Oslo
postˆmiljoa'entene!no
www!miljoa'entene!no 
TL): 939 01 820

Miljøa'entene1 barnas miljøÜ ernor'anisasjon1 jobber for ( ' i barna 
troen p( se'  selÜ 1 framtiden1 o'  at det nytter ( ' jøre noe! 

Miljøa'entene innest(r ikke for 
miljøÜ ennli'heten til de bedrifter som 
annonserer i Miljøa'entrapporten
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Toyota viser vei mot 
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Hei alle m
iljøagenter!

AGENTNAVN: + a'nar2003

YRKE: Miljøa'ent med rett til ( si ifra!

Min største miljøbra'd: 
Å plukke søppel.

Min største miljøtabbe: 
Jeg fulgte ikke med og 
kastet batterier i feil søp-
pel. Men jeg oppdaget det 
heldigvis og fikk plukket 

de opp igjen.

- erfor er miljøÜ ern Ü ikti' : 
Det er viktig å ta vare på 
naturen.

MiljøÜ ennli'  hilsen fra 
miljøa'ent + a'nar

Skal du feire 
en miljø-
vennlig jul?
- ette er miljøa'entenes tips 
til en mer miljøÜ ennli'  jul: 

Spis økologisk julemat, bruk 
handlenett når du julehandler, kjør 
kollektivt og kjøp et juletre som 
har vokst der du bor. Kanskje dere 
til og med kan kjøpe et økologisk 
juletre et sted dere kan hugge det 
selv?

Juleverksted er også en fin måte 
å gjøre julen litt mer miljøvennlig 
på. Lag hjemmelagede julekort, 
til-fra-lapper, julepynt og julegaver. 
Bare fantasien setter grenser for 
hva man kan lage på et juleverk-
sted. Også er det veldig koselig. 
Mange lokallag arrangerer juleverk-
sted. Sjekk miljoagentene.no for å 
se om det skjer noe nær deg!

Hovedkvarteret ønsker 
alle en god jul og et godt 
nytt miljøagentår!

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

Instagram: @miljoagentene

                 
     

     A
LDER: 10 (r
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HEI!



Lappugler elsker 
Elverum
$)*#$+&$#"&, "%""%&* $"%#$%"#%"&-&&+. $. +&/%""&* $%""%%"0&!#$###$$#$#

De mystiske lappuglene holder på å invadere  
skogene rundt Elverum. For fem år siden var det ikke 
ei lappugle å se. I år hekker hele 18 par utenfor byen 
ved Glommas bredder. Forskerne forstår ikke hvorfor 
de liker seg så godt i Elverum, men uglene kommer 
til Norge fordi det har blitt mange av dem i Russland, 
Finland og Sverige. Lappuglene er utrydningstruede 
i Norge, men nå går de lysere tider i møte. 

Verden blir varmere
$)*#$+&$#"&, "%""%&* $"%#$%"#%"&&-&&+. $. +&$%#$$#$#&!#$###$$#$#

Vi går mot varmere tider. Våre utslipp av klima-
gasser har startet en oppvarming av jorda, og den 
vil fortsette selv om vi kutter mye i utslippene våre. 
Det står det i en ny rapport fra FNs klimapanel. 
Den gode nyheten er at klimaendringene ikke blir 
så store hvis vi er flinke til å kutte utslippene. Det 
du kan gjøre er å fortsette å gå til skolen, spare på 
strømmen, kjøpe litt mindre og overtale foreldrene 
dine til å gjøre det samme.

Hva mener Erna 
om miljøet?
$)*#$+&$#"&, "%""%&* $"%#$%"#%"&&-&&+. $. +&&  %"%&

Norge har fått ny sjef. Erna Solberg fra partiet 
Høyre vant valget i høst og har overtatt jobben som 
statsminister. Hvordan vil det påvirke miljøet? Kom-
mer hun til å gjøre mer for klimaet og naturen enn 
Jens Stoltenberg gjorde? Det gjenstår å se, men hun 
har ikke satt opp klima som en av de viktigste sakene 
sine. Det er for dårlig! Brett opp ermene til innsats for 
klimaet vårt, Erna!

Statsminister Erna Solberg.

Lappuglen er en av våre største ugler.

Det er vanskelig å dyrke noe i ørkenen.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljø-
fronten, i Norge og ellers i verden.



Planter med 
griseflaks! 
$)*#$+&$#"&, "%""%&* $"%#$%"#%"&&-&&+. $. +&*$%%#&& %$#%"$

Noen truede planter er heldigere enn andre.  
Jærtistel, skredmjelt, trøndertorvmose, dvergåle-
gras og svartkurle har griseflaks. De kan bli prioriterte 
arter. Det betyr at de får en egen plan, og folk ikke 
får lov til å skade dem eller bygge noe der de lever. 
Det er tusenvis av planter og dyr i Norge, og de aller 
fleste trives kjempegodt. Men vi har også mange 
utrydningstruede arter. Heldigvis har regjeringen 
skjønt at vi må passe på dem. Ja til flere planter 
med griseflaks!

Dyrk grønnsakene 
selv!
$)*#$+&$#"&, "%""%&* $"%#$%"#%"&&-&&+. $. +&# #"#%%#$&1 %"$%0&!#$###$$#$#

Tenk hvis alle kunne dyrke litt av den maten de 
spiser! Du trenger bare en liten hageflekk, noen 
blomsterpotter på terrassen eller en blomster-
kasse under vinduet. Dessuten er det mye du 
kan dyrke inne! MAJOBO er en organisasjon 
som jobber for at folk skal dyrke mat selv. De har 
laget en hage på et kjøpesenter og skapt flere 
grønnsakshager i Oslo. Kortreiste grønnsaker er 
miljøvennlig, og dessuten utrolig godt. 

Du grønne 
glitrende julegave
$)*#$+&$#"&, "%""%&* $"%#$%"#%"&&-&&+. $. +&+$%##"

Gjør gavene ekstra grønne og glitrende i år! 
Ikke alle julegaver er miljøvennlige, og mange av 
tingene vi gir blir aldri brukt. Her er noen tips som 
kan gjøre julen din grønnere: Gi en opplevelse. 
Billetter til kino og teater er supre gaver! Du kan 
lage noe selv, kanskje bake en kake eller snekre ei 
fuglekasse. Og hvorfor ikke gi mamma og pappa 
noen timer husarbeid, pent og pyntelig utført av 
deg? Lykke til og god miljøvennlig jul!

Dette er en svartkurle.

Ikke bruk miljøskadelig julepapir!

Selvdyrket mat smaker 
kjempegodt!
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Hvorfor trenger vi penger?
Vi trenger penger slik at vi kan betale for ting 
som vi trenger, som mat, klær og et sted å bo. 
Men hvorfor har vi penger? Og er pengene våre 
miljøvennlig? Det skal vi prøve å finne ut av nå.
TEKST: Anne Bleiklie og Ingvild Wollstad  /  FOTO: Anne Bleiklie  /  KILDER: Norges Bank, snl.no

Før vi hadde penger, betalte 
vi med andre ting. Vi byttet 
varer. Trengte man for eksem-
pel tre egg kunne man gå til 
noen som hadde egg og høre 
hva han skulle ha for tre egg. 
Kanskje mannen med eggene 
trengte epler? Da kunne man 
bytte tre egg mot tre epler og 

dermed hadde man gjort en 
handel.

Når handel foregår sånn, så 
vet man hva en får. Man får tre 
egg i bytte mot tre epler. Når 
man handler med penger, så 
fungerer det annerledes. For 
penger er bare papirlapper, 
som vi egentlig ikke kan bruke 
til noe som helst. Ikke kan vi 
spise dem, og ikke kan man 
lage klær av dem. Så hva er 
det som gjør at en papirlapp 
gir deg lov til å «bytte til deg» 
for eksempel tre egg? Hvorfor 
har disse papirlappene noen 
verdi i det hele tatt?

Miljøagent Eiril synes det 
er skikkelig rart at man 
kan skaffe seg mat og 
klær for noen papirlapper.
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TEMA: PENGER
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Miljøagent Johannes 
studerer pengene 
nøye. Han synes det 
er rat at pengesedler 
er laget av bomull.

Da må vi først se litt på hvor-
for vi fikk penger sånn som vi 
kjenner det i dag, i mynter og 
sedler. 

Man begynte å bruke verdifulle 
metaller som byttebetaling ist-
edenfor ting. Både kobber, sølv 
og gull har alltid vært verdifullt, 
så derfor begynte man å lage 
mynter av det. På den måten 
kunne man spare verdien av det 
man byttet i mynter. For eksem-
pel om man ville bytte bort en ku, 
så er jo den verdt veldig mange 
egg, la oss si 500 egg, men egg 
er jo ferskvare og det er veldig 
få som trenger 500 egg på en 
gang. Da byttet man heller kua 
i for eksempel sølvmynter, fordi 
da kunne man kjøpe seg tre og 
tre egg om gangen veldig lenge 
for alle myntene man fikk for en 
ku. Eller andre ting som man 
trengte.

Etterhvert fikk noen mange 
penger, og fordi det ikke var 
så lurt å oppbevare hundrevis 
av gullmynter hjemme hos 
seg selv (for da kunne man 
bli ranet) oppstod behovet for 
banker som kunne oppbev-
are  pengene for deg. Da fikk 
man en «bankseddel» der det 
stod hvor mange penger man 
hadde i banken, og etterhvert 
kunne man også bruke denne 
som betaling. Og sånn fikk vi 
pengesedler.

Det er Norges Bank som  
lager alle pengene som vi har 
her i Norge, og det er bare de 
som kan lage ekte og verdifulle 
penger. Mynten blir laget på 
Kongsberg, mens sedlene lages 
på to pengefabrikker i Tyskland 
og Frankrike. De lager penger 
for mange land i hele verden.

VISSTE DU AT...
– pengesedler er laget av 
bomull og ikke av vanlig 
papir? Det er for at sedlene 
skal tåle ekstra mye.
– Det trykkes flere millioner 
norske kroner hver eneste 
dag?
– mannen på femtilappen er 
Peter Christen Asbjørnsen? 
Han er mest kjent for å ha 
samlet inn en masse norske 
folkeeventyr sammen med 
bestevennen sin, Jørgen 
Moe. Du har kanskje hørt 
eventyrene om Askeladden?

TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA07



Er seddelen ekte?
Du kan sjekke om seddelen 
er ekte ved å holde den opp 
mot lyset og studere den nøye. 
Dersom den er ekte, kan du se 
en metallstripe midt på sed-
delen, en sikkerhetstråd og 
en stripe med perlemorglans. 
Du kan også se skyggene av 
et ansikt på den hvite delen av 
seddelen. Dette kalles et vann-
merke. Alle disse kjenneteg-
nene er sikkerhetselementer 
som banken har lagt til for at vi 
skal være sikker på at pengene 
ikke er falske.

Er pengene miljøvennlige?
Trykkeriene som lager de pen-
gene vi bruker i dag er sertifisert 
med en internasjonal miljøserti-
fisering. Men nå skal Norges 
Bank lage en ny seddelserie, 
og da skal e tenke enda mer på 
miljøet. Og alle myntene som 
ikke lenger kan brukes som 
penger blir resirulert.

UKELØNN!
1. Hvor mye får du i ukelønn?
2. Gjør du noe for ukelønnen din?
3. Hva bruker du pengene på?

Victor, 10 1/2 år, fra Kolbotn
1. Jeg får 50 kr.
2. Jeg tørker støv på rommet, rydder hver
uke, tømmer søpla når det er fullt. Også 
kaster jeg de tomme dorullene på badet.
3. De setter jeg inn på bankkortet. Jeg har 
akkurat fått bankkort. Jeg sparer til en ny linse 
til kameraet mitt. 

Ellen, 11 år, fra Asker
1. Jeg får 300 i mnd. Egentlig 400, men 
100 går til mobilen.
2. Jeg vasker hele huset med søsteren min.
Også skal jeg hjelpe til så mye som mulig 
med klesbretting, og med oppvaskmaskinen. 
Også dekker jeg på til frokost hver dag.
3. Jeg bruker ikke så mye, men jeg har et barnebankkort sånn at 
det ikke blir så mye løse penger. Jeg har kjøpt meg en ny topp da.

Johannes, 8 år, fra Ottestad
1. Jeg får kanskje 15-20 kr på lørdager til 
godteri. Ellers får jeg penger når jeg trenger det.
2. Jeg gjør mest ting hjemme sånn at jeg skal 
få lov til å spille. Da kan jeg for eksempel feie 
og rydde i gangen.
3. Jeg kjøper ting jeg trenger, eller nå jeg skal noe. På Tusenfryd 
for eksempel. Også kjøpte jeg meg en sparkesykkel nettopp.

Eiril, fyller snart 9 år, fra Svolvær
1. Jeg får ikke så mye ukepenger, men jeg har 
et skjema som jeg skal krysse ut, og når jeg har 
krysset ut alle tingene på skjemaet får jeg 50 kr.
2. For å få kryss dekker jeg av og på bordet, 
tar inn og ut av oppvaskmaskinen, legger
lillebroren min, henger opp klær og bretter dem.
3. Jeg legger pengene i sparebøssa mi. Jeg bruker litt 
penger på godteri på lørdagen, men sparer mest.
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)ar skulle hjelpe lille

Lise med matteopp'aÜ en! 

)A+ : 4 Ü is je'  har sju 

appelsiner i den ene h(nda o'  

seks i den andre1 hÜ a har je'  da? 

L/", : " tore hender!

MAMMA: 4 Ü orfor

 la du aÜ isen i kjøleskapet?

OL, : )or pappa Ü ille ha 

ferske nyheter!

Alle barna sa 

«je'  klarer ikke»1 

unntatt Ann1 hun 

sa «je'  kan»!

4 Ü em er det som 
har ben1 men som 

ikke kan '(1 o'  som har 
mat1 men som ikke 

kan spise?
MO+ : 4 Ü or er karakter( boka di? 0,+ : 5e'  l(nte den bort til Ole! MO+ : 4 Ü orfor det? 0,+ : 4 an skulle skremmeforeldrene sine!

Svar: Bordet.

...en
 struts har større øyne enn hjerne?

...en delfi n sover med ett øye åpent? Og de
n s

vø
m

m
er

 a
llt

id
 i 

rin
g n

år 
den sover.

...for hvert
 mennesk

e på jorden fi nnes det 1 million maur?

...verken fugler eller griser ka
n sv

ett
e.?

...hvis Coca Cola ikke hadde blitt tilsatt fargestoffer, ville den vært grønn?
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Visste du at...



Kronemysteriet

Miljøagentene Ravn, Tirill og 
Ask er på vei hjem fra skolen. 

– I Togo feirer de fleste forfe-
drene sine i jula i stedet for Jesus, 
sier Ravn. 

– Det er sikkert fordi det ikke er 
så mange kristne der, slår Ask fast. 

På vei ut i skolegården møter 
de musikklæreren. 

– Hei, jeg hører dere 

samler inn penger. Hun roter i 
lommene sine, og drar frem en 
haug med mynter. 

– Her har dere litt å starte med. 
Tirill er kjempegod til å telle, så 
hun teller pengene fort. 

– 65 kroner. Tusen takk! 
Siden ingen har med seg kop-

pen sin putter de pengene i vot-
ten til Ask. 

Ved butikken kommer faren til 
Ravn ut. 

– Hei dere. Nå har jeg pantet 
litt flasker. Kanskje dere vil ha 
pengene til innsamlingen deres? 

– Ja, gjerne, sier Ask. Tirill teller 
35 kroner og putter dem oppi 
votten til Ask. 

– Da har vi til sammen 100 kro-
ner, utbryter hun. «Hurra! Men vi 
har jo en konkurranse. Jeg synes 
vi burde dele pengene på tre, så 
vi stiller likt i konkurransen», fore-
slår Ask. Ravn og Tirill er enige.

– Pappa, hva er 100 delt på 
3? Ravn spør faren sin som er litt 
opptatt med en avis han har kjøpt. 

– Det er jo det samme som 33 
prosent det, gutten min. 

– Da får alle 33 kroner hver da, 
sier Tirill og begynner å ta opp 
penger fra votten, mens hun teller 
dem nøye, helt til alle har like mye 
penger. I det hun gir votten tilbake 
til Ask, så faller det en krone ut av 
votten og ned på bakken. 

– Men, det ble jo en krone til 
overs, sier Ask forundret. – Du 
må ha tellet feil, Tirill.

– Nehei, sier hun. – Det har 
jeg vel ikke. Den må ha ligget i 
votten din fra før av.
Ravn klør seg i hodet. 

– Hvis ikke… Jeg tror det 
finnes en annen forklaring.
Kan du løse kronemysteriet? 
Hvorfor ble det en krone til overs?

Send inn løsningen til 
post@miljoagentene.no, 
så er du med i trekningen 
av en økologisk t-skjorte 
fra Miljøagentene. 
Svarfrist: 1. januar 2014.

- et n! rmer se'  jul! + aÜ n o'  de andre Miljøa'en(
tene har bestemt se'  for ( samle inn pen'er s( 
de kan kjøpe en jule'aÜ e til Miljøa'entene i To'o! 
)or ( ' jøre det ekstra spennende har de la'et en 
konkurranse hÜ or alle putter det de har samlet i 
en kopp med naÜ net sitt p(! - en som samler inn 
mest f(r bestemme hÜ a de skal kjøpe! 
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent
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MILJØAGENT RAVN
Miljøagenten Ravn er veldig glad i naturen og opptatt av 
miljøet. Han sier alltid ifra når han ser at andre gjør ting 
som er forurensende og skadelig for jordkloden vår.



�����

���	�
�	�

�

Miljøjulebukk
Skriv ned dine beste miljøtips for en 

miljøÜ ennli'  jul p( sm( lapper! 

- u kan o's( printe ut lapper med miljøtips 

p( miljoa'entene!no! 
"( m( du kle de'  ut1 ' jerne som et truet 

dyr fra rødlista! Ta med de'  miljøtips( 

lappene o'  '( julebukk i nabola'et! 

- el ut tipsene til de du '(r julebukk til! 

4 usk ( syn'  en julesan'  o's(1 s( f(r du 

4 ar du '(tt julebukk noen 'an'? 

- ette hemmeli'e oppdra'et '(r ut p( ( '( 

julebukk i nabola'et1 bare med en liten «miljø(Ü ri»!kanskje noe 'odt!Vi på hovedkvarteret Ü il ' jerne ha en 

rapport p( hÜ ordan oppdra'et ' ikk! 

"end en rapport til postˆmiljoa'entene!no 

eller leÜ er rapporten p( www!miljoa'entene!

no/oppdra'1 s( f(r du et nytt kult merke p( 

Min side!
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OLJEBORING PÅ NORSK SOKKEL

POLITIKK

ENERGI
FORNYBART

NYE TANKER OM ENERGI

KØPRISING

NYTTIG INFORMASJON STORT OLJEFUNNVINDKRAFT

SATS PÅ FORNYBART

KORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET 

NEI TIL EU VIL HA KØPRISING I STORE BYER BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGEUVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG

NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG

NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE BYER

NORSKE BYERSØPPELPLASS REKORDMANGE I SKILØYPA 

REKORDMANGE I SKILØYPA 

FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOBB 
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNGDOM TIL 200

VÅREN ER I ANMARSJ

NYTT STORT OLJEFUNN

NYTT STORT OLJEFUNN

ORDFØRER VIL HA MER VINDKRAFT
VARMERE VINTRE I VENTE

VARMERE VINTRE I VENTE

VANNET STIGER VANNET STIGER

GÅR AV SOM ORDFØRER

NY MENINGSMÅLING

VARMERE SOMMER

VIL HINDRE VEIUTBYGGING

VIL HINDRE VEIUTBYGGING
VIL HINDRE VEIUTBYGGING

INGEN OLJE I NORD

FLERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

KORALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET 

NEI TIL EU VIL HA KØPRISING I STORE BYER BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGEUVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
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PRESSE

MILJØJOURNALISTEN

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.

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

Signe er ny leder for Sentralstyret.
TEKST: Elida  /  FOTO: Victor

Intervju med Signe

4 om miljøet

– Hvordan er det å bli valgt til 
leder? 
– Det er kjempegøy, jeg gleder 
meg masse og jeg er veldig stolt 
fordi Miljøagentene er en kjem-
pekul og viktig organisasjon! 

– Hvorfor er du opptatt av 
klimaet?
– Det er fordi klimaendringene 
går utover fattige folk i hele 
verden. 

– Hvis du fikk velge å være 
i en hytte i naturen en helg, 
eller på shopping i en by en 
helg, hva ville du valgt?
– Jeg hadde valgt shopping!

Anikka: Det er flott! 

Hva synes du er bra 
med miljøet? 
TEKST : Gabriela  /  FOTO: Jo Straube

Ole: Fra miljøet 
får vi mat og 
vann, så det er 
superduperbra!

Linda: Megabra, 
for da har vi ren 
luft og rent vann 
– uten det hadde 
vi ikke kunne levd.

Kine: I skogen er 
det ikke så mye 
søppel som i byen, 
og det er bra!
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Økologisk mat er laget uten at stedene 
den vokser blir sprøytet med gift. 
Det er fint både for oss som spiser maten, og for 
de som jobber på gården. I tillegg så forurenser 
vi mye mindre når vi dyrker og driver økologisk. 
Det er ikke lov til å bruke kunstig farge, kunstig 
smak eller andre jukseting i økologisk mat. Her 
får du to oppskrifter på deilig økologisk snacks!
TEKST: Anne Bleiklie  /  KILDE: økologisk.no

Økologiske 
sjokoladeboller 
(10-12 stk)

Du trenger:
– 50g romtemperert økologisk smør
– 0,75 dl økologisk sukker
– 1,5 dl økologisk havregryn
– 1 ts vaniljesukker
– 1,5 ss økologisk kakaopulver
– 1,5 ss kald, sterk, økologisk kaffe
– kokos til å rulle bollene i

Slik gjør du:
1. Bland smør, sukker og havregryn i 
en skål. 
2. Tilsett vaniljesukker og kakao, 
og til slutt den kalde kaffen. 
3. Form sjokoladebollene med 
hendene og rull dem i kokos. 
4. Oppbevares i kjøleskap under lokk.

Hjemmelaget leskedrikk 
uten sukker
Slik gjør du:
1. Fyll en flaske med vann og ha oppi økolo-
gisk frukt, bær, grønnsaker eller urter.
2. La flasken stå i noen timer (gjerne over 
natten) i kjøleskapet slik at smaken får 
trukket ut i vannet.
3. Vips så har du deilig økologisk drikke med 
smak, uten sukker og tilsettingsstoffer. 
Dette kan du drikke med god samvittighet. 

Her har du noen forslag til smaker: 
– Sitronbåter og agurkpinner
– Granateplekjerner 
– Peppermynteblader og limebåter
– Ingefærskiver og vannmelonbiter
– Agurkpinner og peppermynteblader
– Jordbærbiter og appelsinbåter
– Eplebiter og honningmelonbiter
– Pærebiter og eplebiter

Se etter Ø-merket i butikken og velg økologisk
om du kan. Har ikke butikken de økologiske 
varene du skal kjøpe har du rett til å si ifra! 
Kanskje de kan bestille det for deg?

Økologisk snacks
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Miljøagentene i Flekkefjord har 
gjennomført sin årlige Miljødag. 
Da samles alle miljøagentene 
for å stå på stand i sentrum. Der 
hadde de lotteri og solgte kaker 
og saft, alle pengene de fikk 
inn gikk til Miljøagentene på Sri 
Lanka sitt Rent Vann-prosjekt.

I Vågan har Miljøagentene også 
stått på. De har vært 

med på folke-
fest mot oljeboring der 

leder i lokallaget, Kaja, har holdt 
appell sammen med lederen i Na-
tur og Ungdom foran flere hundre 
som hadde møtt opp på torget.

Mange lokallag var med på årets 
Gå til skolen-aksjon. På Ås bakte 
de boller og delte ut til alle som 
var flinke å gå til skolen, Kolbotn 
delte ut kaker til de som gikk og 
i Oslo gikk flere hundre miljø-
agenter til Lakkegata skole 

Lokallaget 
i Kolbotn
4 ipp hurra1 Miljøa'entene har f(tt 
et splitter nytt lokalla' !
TEKST: Ane Marte Rognskog  /  FOTO: Kolbotn lokallag

LOKALLAGS

NYTT
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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!

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

Noen av de som ble med og 
starte Miljøagentene på Kolbotn 
har vært miljøagenter i mange år 
og har vært med på mange opp-
drag sammen med Miljøagentene. 
Men nå har de altså utført oppdra-
get med å starte et lokallag.

Lokallagsagent Ane Marte fra 
Hovedkvarteret ble en ettermid-

dag invitert til å 
komme 

hjem til miljøagent Johanne, sam-
men med mange andre miljøa-
genter fra Kolbotn. Der skulle de 
ha oppstartsmøte, velge ett styre, 
og planlegge hva lokallaget skulle 
gjøre fremover.

Siden det første møtet, har 
Miljøagentene på Kolbotn hatt 
flere spennende aktiviteter. De 
hadde en kjempevellykket Gå til 
skolen-aksjon hvor de delte ut 
boller og klistremerker til alle som 
gikk til skolen på Gå til skolen-

dagen. De var også med 
sammen med 
politikere og media. 
Miljøagentenes Hovedkvarter 
takker alle lokallag som var med 
for en super innsats!

Miljøagentene i Kringlebotn 
(Bergen) har skrevet brev til den 
nye statsministeren der de fores-
lår å øke panten på alle tomflasker 
og bokser til 5 kr. Panten har 
vært 1 kr helt siden 1986 og 1 kr 
var nok ganske mye mer for folk 
da enn det er nå. Derfor håper 
Miljøagentene i Kringlebotn at 
panten økes. Da tror de at mange 

flere flasker og bokser får evig liv 
istedenfor å kastes i søpla, eller 
enda verre i naturen!

på noe som heter Eventyrstien, 
der de hadde en miljøquiz. De 
har stått på stand på Kolbotn, 
og har planlagt flere andre spen-
nende aktiviteter fremover. Miljøa-
gentenes Hovedkvarter er stolte 
over innsatsen til lokallaget så 
langt, og alt de har fått til på så 
kort tid!

Miljøagent Victor, som er nest- 
leder i lokallaget på Kolbotn, var 
også med på landsleiren. Der 
hadde han mye å komme med, 
blant annet var han journalist i 
leiravisa. 

På www.miljoagentene.no kan 
du se og laste ned leiravisa som 
Victor fra Kolbotn var med og 
lage.

Miljøagentene på Kolbotn har blant annet stått på stand.

Gå til skolen-dagen.
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Dersom det bare bodde 
100 stk på jorden

18

33

22
Dersom det bare bodde 100 mennesker på jorden, hadde 50 
vært gutter og 50 vært jenter.

Hvor ville de bodd?
– 8 stk ville bodd i 
Nord-Amerika

– 5 stk ville bodd i 
Sør-Amerika

– 13 ville bodd i Afrika

– 12 i Europa

– 61 i Asia
18 stykker ville ikke ha 
tilgang på rent vann.

33 ville hatt 
egen mobil.

22 mangler 
strøm.

30 er uten jobb.

47 ville bodd i byen.

8

5

12

Nord-
Amerika

Sør-
Amerika

Europa

21 
ville ha levd på mindre enn

8 kr dagen
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Dersom det bare bodde 
100 stk på jorden

Dersom det bare bodde 100 mennesker på jorden, hadde 50 
vært gutter og 50 vært jenter.

18 ville hatt egen bil.

17 kunne ikke lese 
– 83 kan lese når de er voksne.

16 ville hatt tilgang 
på datamaskin.

14 ville vært 
sultne, mens
15 ville vært 
overvektige.

77 har et sted å bo 
– 23 har det ikke.

Det ville vært 26 barn 
og 74 voksne.

18

12

13

Europa

Afrika

Asia

Oseania

61

1674
26

83  17
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Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. 
Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. 
Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten 
går posene fort i stykker. Handlenett kan du bruke om og 
om igjen. 

Miljøtips: 
Bruk 
handlenett!

HOT

RØDLISTA: ULV

TEKST: Ane Marte Rognskog

HOT or NOT?

NOT

Ulven er et rovdyr som lever 
i Norge. Dessverre er ulven 
trua, og kan forsvinne fra 
norsk natur om vi ikke pas-
ser ekstra godt på den. 

Ulven lever i villmarka, og aller 
helst vil den være i øde skoger. 
Den kan bli hele 80 kilo, like mye 
som et voksent menneske. Ulver 
likner ganske mye på hunder, 
men ulven har rett hale, større 
hjerne og større tenner.

I Norge har vi tidligere hatt 
veldig mye ulv, men på 1950- 
og 1960-tallet ble den nesten 
helt utryddet på grunn av mye 
ulvejakt. I dag er det heldigvis 
forbudt å jakte på ulv, og man 
regner med at det finnes mel-
lom 30 og 40 ulver i Norge.

Nasjonal rødliste:
Nasjonal rødliste er en liste oÜ er dyr 
o'  planter som er trua aÜ  utryddelse 
eller er Ü eldi'  sjeldne! V i presenterer 
et nytt trua dyr i hÜ ert nummer aÜ  
Miljøa'entrapporten!

Elbil: 
Aldri før har det blitt 
solgt så mange elbiler 
i Norge. Bare i sep-
tember ble det solgt 
over 1000 nye elbiler. 
Og den bilen det ble 
solgt aller mest av, var 
Tesla S. Så nå kjører 
over 15 000 elbiler 
rundt på norske veier!

Luftforurensing: 
Særlig på vinteren er 
luftforurensing et prob-
lem i de store byene. 
Over halvparten av all 
luftforurensing kommer 
fra personbiler. En buss 
erstatter 1 km bilkø så 
her gjelder det å reise 
kollektivt!

Å kaste mat som 
kan spises

Snø som smelter

Miljøfarlig gavepapir

Å verve en 
miljøagent

Økologisk og 
kortreist julemat

Drikke varm 
kakao i skogen
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TEGNEKONKURRANSE: 
HVORDAN SER VERDEN UT I 2050? 
Hvor gammel er du i 2050? Tegn hvordan du tror verden ser ut. 
Hvordan går det med naturen og klimaet? 
Har vi funnet opp noen kule miljøvennlige oppfinnelser?
Send inn tegningen din på epost eller i posten.
De beste tegningene kommer på trykk i Miljøagentrapporten og 
du kan vinne et nytt tegnesett!

GI JULEGAVEN SOM VARER ET HELT ÅR!

Send inn tegningen til post@miljoagentene.no, eller til Miljøagentene, Mariboes gate 8, 0183 Oslo. 

Tror du bilene ser 
slik ut i 2050?

Sykler du på en slik 
en om 40 år?

Kanskje vil byene 
se ut som dette?

ET MEDLEMSKAP I MILJØAGENTENE KOSTER KUN 100 KR 
OG ER DEN PERFEKTE JULEGAVEN TIL ALLE BARN.

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi vil skape et 
varig engasjement for natur og miljø hos barn på deres premisser.

Registrerer du gavemedlemsskapet på miljoagentene.no før 13. desember 
rekker vi å sende velkomstpakken før jul. Du velger selv om vi skal sende 
velkomstpakken i posten til deg eller rett til den nye miljøagenten. 
De 50 første som registreres får en ekstra overraskelse i velkomstpakken!

Bestill julegaven på miljoagentene.no/gavemedlem
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En ekte indianerhøvding!

Vanligvis har ikke Davi på seg 
noe særlig mer enn en shorts, 
for det er varmt i regnskogen. 
Når Miljøagentene møter ham 
i Oslo har han på seg en tykk 
vinterjakke, og en diger fjærpryd 
på hodet. Han synes Norge er 
veldig langt unna Brasil der han 
bor, men sier han er i Norge for 
å knytte nye vennskap. 

– Da kan vi bli kjent og jeg 
kan fortelle dere hvordan jeg 
lever og de vanskelighetene 
vi har for å beholde regnskogen 
og områdene våre. Da kan dere 
hjelpe oss.

Davi sier at det er kjempevik-
tig at Norge og Miljøagentene 
fortsetter å støtte indianerne i 
regnskogen.

Miljøagentene lurer på hvor-
dan det er å bo i regnskogen. 

– Det er veldig deilig og bra. 
Skogen og naturen gir oss alt vi 
trenger for å være lykkelige, sier 
Davi. Han forteller at skogen er 
som en ekstra mor eller far for 
dem, og at barna som vokser 
opp er en del av skogen. Han 

Indianerhøvdingen Davi Kopenawa Yanomami har reist helt 
fra regnskogen i Brasil til Norge. Han er indianerhøvding 
for yanomami-indianerne. Miljøagentene var så heldig å få 
snakke med ham om hvordan det er å bo i regnskogen.
Av Anne Bleiklie, Foto: Vincent Rosenblatt/Regnskogfondet

Davi snakker på Miljøhuset i Oslo.

Mange trær er hellige 
for Yanomamiene.

Aldri sett en tapir før? 
Slik ser den ut!

Verdenskart med Brasil i grønt.
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Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les mer om det her!



sier at fellesskapet med naturen 
er viktig. Vi lurer på om han har 
noe favoritt dyr. Davi blir stille 
og tenker seg om lenge. 

– Jeg har ikke ett, men fem, 
sier han med et smil. – Anta 
(tapir), ape, papegøye, tukan 
og sommerfugl. Alle disse 
dyrene er venner av folket mitt. 
De hjelper oss å ta vare på de 
hellige stedene.

Når vi spør han hvem som er 
hans beste venn, sier den store 

Fakta om 
Yanomamiene: 
– Yanomamiene holder til i 
både Brasil og Venezuela. 
– Dette er den største indi- 
anergruppen som lever et 
tilnærmet tradisjonelt liv. 
– Det finnes ca 30 000 
yanomamier. 
– De er fordelt på 350 
landsbyer, i et område like 
stort som 1/3 av Norge.

indianerhøvdingen at det er 
skogen. 

– Skogen sørger for at vi har 
det godt, og vi sørger for at 
skogen har det godt. Jeg er 
alltid glad når jeg er sammen 
med skogen. 

Nå er møtet vårt med indianer- 
høvdingen Davi over. Han reiser 
seg for å gå, han skal nemlig 
på besøk til kongen på slottet. 
De møttes for en stund siden 

da Kong Harald var på besøk 
hos indianerne i regnskogen. 
Til slutt spør vi om han har 
noe han vil si til Miljøagentene. 
Først takker han oss for at vi 
støtter dem og hjelper dem. Så 
sier han: 

– Dere må gjøre alt dere kan 
for å ta vare på skogen, naturen 
og jordkloden. Alt jeg har lært 
har jeg lært av naturen, skogen, 
trærne og elvene. Dere kan 
lære mye av naturen. 

Davi foran Stortinget.
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SKILPADDE
TEKST: Anne Bleiklie  / EKSPERT: Harald Halvorsen

Skilpadder kan være 
fine kjæledyr dersom 
du er allergisk mot dyr 
med pels!

Det er egentlig forbudt å ha 
skilpadder i Norge, men er du  
allergisk kan du søke om å få lov 
til å ha det.

Det beste skilpadden vet er å 
bade og sole seg. Men husk at 
ikke alle skilpadder kan svømme, 
så derfor må de ha grunt vann. 
Skilpadder elsker å gå på opp-
dagelsesferd så de trenger stor 
plass. Vil du være en god skil-
paddevenn kan du gi den friske 
grønne planter å spise, være for-
siktig når du holder den, passe 
på at den får riktig lys og at den 
ikke faller på ryggen.

Visste du at skilpadder …
– kan være veldig flinke til å 
klatre?
– er reptiler, og at tempera-
turen deres derfor må passes 
på av oss når vi har dem i 
fangenskap?
– kan bli syke om de ikke får 
riktig lys?

HUSK!
Alle dyr er forskjellige, akkurat 

som mennesker. Noen er sjenerte, noen 
er veldig lekne, mens andre kanskje liker 

best å kose. Noen dyr elsker nesten 
alle, mens andre dyr kan være 

veldig kresne.
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DYREVENN Dyr liker også å ha venner. Men hvordan blir vi venn med et 
dyr? Det er viktig å lære seg hva dyrene liker og ikke liker. De 
fleste dyr er som deg. De liker å bestemme mest mulig selv. 
Noen ganger må man ta seg god tid dersom man ønsker å bli 
en god dyrevenn.
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Hanne: 
Hund, fordi jeg har 
hatt hund i 11 år og 
er veldig glad i den.

Ella: 
Katt, fordi jeg har en 
hjemme og er veldig 
glad i den.

Elida: 
Ape, fordi de er 
morsomme og men-
neskelige.

Signe: 
Oter, fordi de er 
kjempesøte.

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!

Men pass på! Ha rolige bevegelser når du 
håndterer skilpadder. De blir lett redde. Og 
du må vaske hendene godt etter at du har 
tatt på en skilpadde, fordi de kan bære på 
salmonellabakterier. Det er også kjempevik-
tig at skilpadden får rent vann hver dag.

Ditt favorittdyr!
TEKST: Sara, 9 år, fra Oslo

Hva er ditt favorittdyr, og hvorfor?

NU feirer med (alkoholfri) sjampis! 
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Hurra for et 
oljefritt Lofoten, 
Vesterålen og 
Senja!
I høst var det stortingsvalg, og vi 
valgte en ny regjering til å bestemme i 
Norge.
TEKST  /  FOTO: Natur og Ungdom

Natur og Ungdom har vært veldig bekymret. Kom 
den nye regjeringen til å åpne for oljeboring utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja?

Politikerne som skal sitte i den nye regjeringen 
er skikkelig glad i oljeboring. Likevel skrev de under 
på en avtale og lovet at de ikke skal bore etter olje 
i det sårbare havområdet mens de sitter i regjering. 
Det betyr at det holdes oljefritt i minst fire år til!

Både Miljøagentene og Natur og Ungdom har 
jobbet mye mot oljeboringen. Nå kan vi feire seier 
enda en gang! Vet dere hvor mange ganger vi har 
vunnet denne saken? Hele 5 ganger! Gratulerer 
med seieren, miljøagenter! Selv om vi vant denne 
saken må vi huske at politikerne fortsatt trenger 
NUere og Miljøagenter som ikke er redd for å si i fra!

NATUR OG UNGDOM
Natur og Ungdom er ungdommens miljøvern-
organisasjon. I denne spalten kan du lese om 
hva de driver med!



Visste du at 
skilpadda ikke 

har tenner?

,r du en minia'ent som ikke 
er med i et lokalla'? 4 Ü a med ( 
starte et minia'entla'? 

Miljøagentene har fått flere nye miniagent-
lokallag for de minste agentene fra 1 – 6 år. 
Disse blir som regel startet av foreldre eller 
besteforeldre som vil skape naturglede og 
drive med miljøvennlige aktiviteter for de 
aller minste. 

V il du starte et minia'ent(la' ta kontakt 
med Ane Marte p( 4 oÜ edkÜ arteret – 
anemarteˆmiljoa'entene!no

0�KL[[L�ISHKL[�ÄUULY�K\�ÅLYL�ZRPSWHKKLY��
Men ikke alle er like! 4 Ü or man'e 
skilpadder som er helt lik denne1 
ÄUULY�K\�P�ISHKL[&
Tell med denne o's(!

"end inn sÜ aret til 
postˆmiljoa'entene!no1 eller fyll ut 
sÜ arkupon'en bak i bladet! - a kan du 
]PUUL�ÄUL�WYLTPLY�

Vil du være med 
i Miniagent-lag?

FINN SKILPADDA!
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Miniagent Ivar på ett år.

MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!



MILJØVENNLIG

JUL!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
gråpapir eller avispapir

fargeblyanter

saks

lim

klistremerker

gamle blader

tomt syltetøyglass

ÅRSTID: Jul

HVA: Miljøvennlig julepapir

HVORFOR: Vi bruker mer enn 50 millioner meter 
gavepapir hver jul. Det er ikke særlig miljøvennlig. 
Julegavepapir inneholder mange fargestoffer og er 
ofte vanskelig å resirkulere.

SLIK GJØR DU: Lag gavepapiret ditt selv. 
Bruk gråpapir eller avispapir som du kan tegne 
på, lime på klistremerker eller bilder som du 
har klippet ut fra gamle blader. Gir du bort noe 
spiselig kan du ha det i et tomt syltetøyglass 
som du kan pynte.

ELLERS: Kanskje gaven du gir bort kan være 
hjemmelaget? Gjerne noe som kan spises eller 
brukes opp. Kanskje du kan lage ristede man-
dler, hjemmelagde karameller, eller hjemmela-
get syltetøy? Eller du kan gi bort et gavekort 
på en tjeneste eller en opplevelse. For eksem-
pel at du skal støvsuge hele huset, vaske bilen 
eller lignende.
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AKTIVITET
I hvert nummer presenterer vi en 
miljøvennlig aktivitet!



11. - 13. oktober arrangerte Miljøagentene lands-
leir og landsmøte for miljøagenter fra hele landet 
på Haraset leirsted i Hedmark.

LANDSLEIR!
Vi hadde re-designverksted, laget 
økologisk sjokolade, hadde energi-
kamp, laget leiravis og ikke minst 
bestemte vi hva Miljøagentene 
skal drive med de neste to årene. 

Miljaøgentene er fortsatt mot olje-
boring i nord, vi vil ha mindre bil og 
mer tog, vi er for internasjonal soli-
daritet og vi må bli enda flinkere til 
å ta vare på naturen vår!

 Alle som var på Landsleiren 2013.

 La jorda leve!
Avstemming på 
landsmøtet.
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V il du lese mer om landsleiren1 lese uttalelsene 
ZVT�ISL�]LK[H[[�LSSLY�ZL�ÅLYL�IPSKLY&�
$ ( inn p( miljoa'entene!no

Økologisk sjokoladeverksted.

Redesignsverksted.

Bannerverksted.

Leiravisverksted.

Spennende finale i Energikampen!
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SVAR:

2
1

Sant eller 
usant?

Kryssord!
)yll inn rikti'  ord1 o'  sett sammen 
bokstaÜ ene i de 'ule feltene! - a Ü il du 
komme frem til noe som man'e spiser
sammen med julemidda'en!

. ryss aÜ  for om du tror p(standen 
er sann eller usann! 
3LZLY�K\�NQLUUVT�ISHKL[�ÄUULY�
du sÜ ar p( det meste!

Griseri
Noe som 
brenner

Høflighets-
frase

Oppholds-
rom

En som 
stjeler

Treslag

Flere 
hodeplagg

Grønnsak

Fisk

Alder

Regel

Rar
SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

1
2
3
4
5

7
8

6

Erna Solberg 
er Norges nye 
statsminister.

Pengesedler er 
laget av papp.

Fugler og 
griser kan 
svette.

Yanomamiene 
bor i Brasil og 
Venezuela.

Skilpadda har 
ikke tenner.

En ulv kan bli 
hele 80 kilo 
tung.

Miljøagentenes 
landsleir 2013
var i Tromsø.

Mannen på 
50-lappen heter 
Jens Stoltenberg.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:1. JANUARSend inn svaret til:post@miljoagentene.noLYKKE TIL!



VINN! " Ü ar p( opp'aÜ ene o'  send kupon'en til 
oss1 s( er du med i treknin'en aÜ  kule premier!
Svarfrist: 1. januar 2014.

Premieoppgave 1:
Ordet er:  ...............................................................................

Premieoppgave 2:
1:__________   2:__________   3:__________  &:__________  
%:__________   3:__________   7:__________   8:__________ 

Premieoppgave 3:
Ordene er:  ..............................................................................
.................................................................................................. 
..................................................................................................

Premieoppgave Miniagentene:((((((((((((((((((((##%$$%$$%"(
+#""%""+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
)$$%""%""+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
2$"%##%+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
$##$"%% % %"&##&#$%$+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
2$$%"+(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
M #"%$+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
)3$##$+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Juleord!
Disse bokstavene står hulter til bulter. Bytt om på 
dem til du finner seks ord vi forbinder med jul!

T U E J E L R

– – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – –– – – – – – –

– – – – – – – –– – – – – – –

N A Ø N M S N J N T E R S E

A E G E U L J V

A N U M N L J E

A P K E K E P E P R

3
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LØSNINGER PÅ PREMIEOPPGAVER

MILJØAGENTRAPPORTEN 4/2013

LØSNINGER OG VINNERE

Løsning på Miniagent-
oppgaven: 
20 marihøner.
Vinner: Selma Uran, 5 år, Oslo

Løsning på oppgave 1:
Partiet er: Høyre
Vinner: Bjørn Einar Kjønstad-
prestvik, 7 år, Trondheim

Løsning på oppgave 2:
Svar på Sant eller Usant:
1 – SANT, 2 – USANT, 
3 – USANT, 4 – SANT,
5 – SANT, 6 – USANT,
7 – SANT, 8 – SANT,
9 – USANT
Vinner: Marius Jensen, 
12 år, Vesterøy

Løsning på oppgave 3:
Setningen er: Tenk på miljøet
Vinner: Karna Sæther Sødahl, 
5 år, Trondheim

Løsning på Ravn-
historien:
Jonas sier bare at han støtter 
Luna uten å sette en stjerne ved 
navnet hennes. Derfor mangler 
det en stemme i avstemmingen. 
Luna vant valget, dette skjønte 
også Siri Elisabeth Bugge, som 
er den heldige vinneren av Ravn 
og får en økologisk t-skjorte i 
posten.
Vinner: Siri Elisabeth Bugge, 
10 år, Oslo

NESTE BLAD HANDLER OM

MAT!
Du får masse gode oppskrifter 
på mat som du kan lage både 
hjemme og ute i naturen. 
Vi skal finne ut hvilken mat som 
er mest miljøvennlig!
Og smaker økologisk mat 
bedre enn ikke-økologisk?

Vil du skrive i Miljøagentrapporten? 
Send mail til anne@miljoagentene.no
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Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Matkasting – et enormt miljøproblem

Nordmenn kaster 300 000 tonn spiselig mat i året. 1/3 av verdens mat kastes 
eller går til spille. Samtidig sulter 870 millioner mennesker. Matkasting er sløsing 
med ressurser, og fører til forurensing og unødvendige klimagassutslipp.  

Nå ønsker vi dine ideer til emballasje som kan bidra til at  
mindre mat kastes. Se coop.no/miljopris

!"#$m"&$'($$
)**'®,*-m./0*'&.#$

1&.#2$3*&$3*&#/4*5$
6®$m4&#$7869®$

Er din emballasjeidé 

verdt 50 000 kroner? 
Har du en idé til emballasje som kan bidra til at vi kaster 

mindre mat? Hver nordmann kaster 50 kg mat hvert år, 

og Coop vil gjerne gjøre noe med det. 

AP
EL
AN

D



BATTERIJAKTEN

19.mars – 4.april 2014

GÅR DU I 4. KLASSE?

Miljøagentene arrangerer Batterijakten og alle 4. klasser kan 
delta. I fjor samlet vi inn 5 millioner batterier! Klarer vi å slå 
rekorden i år? 
Alle klasser som deltar får diplom, og de som blir landets beste 
batterijegere får bærbare PC-er til hele klassen!
Vis dette til læreren din, gå inn på batterijakten.no og les mer.

Batterijakten er et sammarbeid mellom


