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HEI!
FOTO: Melisa Fajkovic

KJÆRE
MILJØAGENT!
Godt nytt år!
Det blir mye nytt og spennende
for Miljøagentene i 2015. Kanskje
har du allerede oppdaget at vi innledet det nye året med å få helt nye
nettsider? Sjekk ut www.miljoagentene.no, og fortell oss hva du synes.
Når Batterijakten for fjerdeklassinger går av stabelen i mars, så er
det med Andreas Wahl på laget. Du
har sikkert sett ham på TV mange
ganger. Han skal vise oss noen
skikkelig kule triks! Batterijakten har
dessuten fått både ny nettside, og
nytt batterispill!
Gå til skolen aksjonen blir også
fornyet år. Vi kaller kampanjen
Beintøft, og utvider den til to fulle
måneder med start midt i september. Ved å sykle, gå eller ta kollektivtransport, så sparer du miljøet for
mye utslipp. Vi får ny nettside, og
kanskje ny app også.
Nye samarbeidspartnere blir
det også. Vi er stolte av å innlede
et samarbeid med Rema 1000,
som nylig har fjernet palmeolje fra
alle sine egne merkevarer. Sammen
skal vi finne på mye spennende i
årene som kommer.
Få med vennene dine og vær
agent for miljøet i år også!
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Min største miljøbragd:
Tilkalte Frøya kommunestyre om søppel.

Derfor er miljøvern
viktig:
For at vi må bevare jorden.

Min største miljøtabbe:
Glemt å kaste søppel.

Miljøvennlig hilsen fra
Emma Louise

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.

REKORDMANGE FJELLREVER
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

Det går stadig bedre for fjellreven. Den lille reven
holdt på å bli utryddet, men de siste årene har
bestanden vokst. I fjor ble det født rekordmange
fjellrevunger. 46 fjellrevpar fikk til sammen 321
valper. Det er gjort mye for å hjelpe de sjeldne
revene de siste ti årene. Mange valper er blitt satt
ut, og det er satt opp stasjoner med mat, slik at
revene skal klare seg når det er lite mat i fjellet.

SMINKE PÅ VILLE VEIER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: gruizza - Istockphoto

Visste du at sminke som du bruker på badet ditt
kan skade dyr på Svalbard? Når du bruker sminkefjerner, kan en type giftige stoffer (siloksaner) fordampe. De forsvinner ut av luftventilen og fraktes
nordover av luftstrømmer. På Svalbard har de funnet slike stoffer i fisker, fugler og seler. Blir det for
mye av dem, kan dyrene bli skadet. Flere land arbeider nå for å fjerne disse stoffene fra sminken.

NY KLIMAAVTALE I ÅR
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: NiseriN - Istockphoto

I år skal verdens land bli enige om en ny klimaavtale som skal hindre farlige klimaendringer
i fremtiden. Før jul møttes landene i Peru for å
arbeide med avtalen. De rike og fattige landene
kranglet om hvem som skal kutte mest i sine utslipp av klimagasser. Det blir derfor spennende å
se hva som skjer når de møtes til klimaforhandlinger
i Paris i desember.
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KLIMAENDRINGER DER
DU BOR
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: ChrisCrafter - Istockphoto

Nå kan du finne ut hvilke klimaendringer du kan
vente deg der du bor. Få hjelp av en voksen og gå
inn på nettsiden http://visadapt.info/. Der kan du
finne ut endringer i temperatur, nedbør og fare for
flommer de neste 40-60 årene i ditt eget nabolag.
Du finner også råd om hva du kan gjøre for å tilpasse deg til klimaendringene.

2015 - FRILUFTSLIVETS ÅR
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: no_limit_pictures - Istockphoto

Gi mobil, nettbrett og tv en velfortjent hvil – og
kom dere ut! 2015 er friluftslivets år, og hva er vel
bedre enn en tur i skog og mark? Det blir en drøss
med morsomme aktiviteter over hele landet i år. Gå
inn på www.friluftslivetsar.no eller følg med i lokalavisen for å finne ut hva som skjer der du bor. Her er
en liten oppfordring fra miljøminister Tine Sundtoft:
– Jeg håper særlig at mange barn og unge i løpet
av 2015 oppdager gleden ved å være aktive ute i
naturen.
NB! Husk termos med varm kakao!

SE, ÅRETS FUGL!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Sammy Sam - Picasa

En liten and er valgt til årets fugl av landets fugletittere. Dette er ikke den typen and du kan vente å
finne i din lokale andedam. Havella liker seg best
høyt til fjells eller langt mot nord. Det er flest hekker på Finnmarksvidda og i Varanger, men du kan
også se dem mange andre steder i Nord-Norge
og i fjellene i Sør-Norge. Og skulle komme over
en liten and med lange halefjær og fargefelter i
svart, hvitt, brunt og grått, så kan du rope: «Se,
en havelle. Er ikke det årets fugl?» Da blir nok de
andre imponerte!
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TEMA: SØPPEL
Her er Ocean Hope-hytta på
Hvaler, som er laget av plast
og søppel funnet i fjæra.
FOTO: Solveig Egeland

PLAST I HAVET
Hvert år havner over tretti tusen tonn søppel i havet,
og det er bare i Norge. Det meste av dette er plast.

FOTO: Borislav Dimitrov

TEKST: Marte Fosstveit Svendsen

Søppel i havet er et stort
problem over hele verden.
75 prosent av alt avfall som
havner i havet, er plast. For
eksempel er det vanlig at
sjødyr og fugler surrer seg inn
i plasten og da kan de i verste

fall drukne hvis ingen redder
dem. Mange dyr spiser også
plasten fordi de tror det er mat.
Mikroplast
Hvis plasten i havet får ligge
der over lengre tid, brytes

den til slutt ned til noe som
heter ”mikropartikler.” Dette
er bittesmå plastbiter som
går i ett med havoverflaten.
Nå kan ikke dyr surre seg inn
i plasten mer, og det er jo bra.
Det er nesten som om den
forsvinner, men det gjør den
dessverre ikke. Den blir bare
skadelig på andre måter.
Plast i næringskjeden
Om vi spiser en fisk som har
svømt i et hav der det ligger
plastpartikler, kan vi få vi den
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plasten i oss. Sjøfugler som
spiser fisken får også plast i
seg. Man kan tenke seg selv
at det ikke er så veldig sunt for
verken fugler, fisker eller mennesker. Derfor er det viktig at
vi mennesker tar ansvar for vår
egen forurensing og prøver å
rydde så mye som mulig av
plasten vi selv har dumpet i
havet.

Sammen med 14 andre, krysset
Malin Jacob Atlanterhavet, med
skuta Sea Dragon.
FOTO: Jennifer Pate

Ocean Hope
Solveig Egeland er kunstner
og opptatt av miljøvern. Hun
prøver å få folk til å skjønne
hvor utrolig viktig det er å redde havet fra forsøpling.
I kunstprosjektet Ocean Hope
har hun samarbeidet med
Miljøagentene om å bygge hytter av plast og annet avfall i
fjæra flere steder i landet, blant
annet på Hvaler. Poenget med
prosjektet er å vise hvor mye
som ligger i havet som ikke skal
være der.
På tokt mot plast
En annen som prøver å få folk
til å skjønne hvor stort problemet er, er Malin Jacob, som
tidligere var nestleder i Natur
og Ungdom. Hun dro ut på
tokt på Atlanterhavet med 13
andre damer, blant annet for å
finne ut hvor det ligger mikroplast.
Hver eneste dag dro de opp
en trål med små plastbiter. De
fant ei stor suppe av mikroplast
rett under vannoverflaten! Heldigvis hadde ikke fiskene de
undersøkte fått i seg noe plast
ennå. Men det haster veldig å
rydde opp.

Hva kan vi gjøre her i Norge?
Hvis du vil være med å gjøre
Norge og verden til et litt renere
sted, kan du og foreldrene dine
melde dere på strandrydde-

dagen, som i år er 9. mai. På
fire år har over ti tusen frivillige
fjernet 100 tonn søppel og ryddet 250 kilometer kyst!
Les mer på holdnorgerent.no.

Hver eneste dag ble det dratt
opp en trål med små plastbiter.
FOTO: Jennifer Pate
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Emma Louise skrev et brev til
politikerne, der hun ba dem om
å ta seg en tur ut til øya for åVILse
GJØRE INFORMA
MENER HOLDNINGE
på hvor ødeleggende detteNEKTER
er. Å INNGÅ FO
Hun fikk så svar fra selveste ordførerenSATS
som inviterte
henne til å
PÅ FORNYBART
komme til kommunestyret for å
fortelle og vise bilder.

INGEN OLJE I NORD

YE TANKER OM ENERGI

OMMER

L HA MER VINDKRAFT
MERE VINTRE I VENTE

VIL GJØRE INFORMASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG
MENER HOLDNINGENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

GO

NYTT STORT OLJE

Da Emma Louise gikk opp på
kommunestyrets
var
NYTT
STORTtalerstol,
OLJEFUNN
hun spent, men ikke nervøs.
– Det dere ikke gjør noe med,
er det vi som må rydde opp, sa
FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
hun. Videre kom hun med tips til
VIL
HA man
MÅNEDSKORT
FOR UNG
hvordan
kan rydde i strandFLERE
VIL HAblant
KØPRISING
sonen.
Hun foreslo
annet atI STORE
REKORDMANGE I SKILØYPA
kan OG
plasseres
NEI TIL EU
BEDRE TILBUD FORdet
BARN
UNGE ut kontainere
som man kan kaste avfallet sitt i,
og at man kan arrangere strandryddedager. Emma ønsket også
at skolene skulle bli mer opptatt
av miljø.

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN

OM ORDFØRER

RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

ØPPELPLASS
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LOFOTEN
Miljøagent Emma Louise (9) ville komme til bunns i
søppelproblemet ved hytta si på Gjæsingen ved Frohavet. Dermed inviterte hun politikerne utover for å se
på saken.

Ordføreren lovte at kommunen
skulle følge opp når det gjaldt
skolene, og det har Emma Louise
tenkt å passe på at han holder.
– Jeg skal følge med, sier hun.

– Hele øya rundtNY
var detMENINGSMÅLING
plast med vannet fra andre steder, menVIL HINDRE
POLITIKK
Bli miljøjournalist!
og søppel. Det så helt forferdelig det er ikke noe hyggelig med søpVÅREN ER I ANM

FOTO:VENSTRESIDA
Emma Louise Aasvik
SR VENSTRESIDA
N NORSKE
DEN NORSKE VENSTRESIDA
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

YGGING VINDKRAFT NYTTIG INFORM

RAMTIDA

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

ut, forteller Emma Louise. Hun
tror ikke det er folk på Gjæsingen
som har kastet alt dette.
– Søppelet har sikkert blitt ført hit

pel, uansett hvor det kommer fra.
Hun mener naturvern er veldig viktig, og spesielt i et naturreservat
som Frohavet er.

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

Send en e-post til:
ingvild@miljoagentene.no
Da får du et nytt oppdrag før hver
utgave av Miljøagentrapporten.

NYTT STORT OLJEFUN
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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.

Portobellomysteriet
Ravn er ute og går i Portobelloparken. Siden romjula har det snødd i ett sett, men for to dager siden
sluttet snøfallet, og siden da har nesten all snøen
smeltet bort. Bare noen snøflekker ligger igjen.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

Parken er egentlig en del av
hagen til den store Portobellovillaen, men alle som bor i området får bruke den. Noen meter unna står en reporter og
intervjuer Pontus Portobello, eieren av villaen og parken. De står
like ved en haug med søppel.
– Det er altså ingen spor etter
de som har dumpet en haug
med søppel her i Portobelloparken, sier reporteren mens
hun ser inn i et TV-kamera.
– Jeg gikk selv tur i parken for
to dager siden. Da var det ingen
søppelhaug her, bare
snøskavler fra
brøytebilen.

Reporteren ber om at de som
kan ha sett noe ringer til Pontus.
Ravn går bort og hilser på dem.
Han ser på søppelet og legger
merke til at flere av tingene som
ligger der er brukbare og mest
sannsynlig bare ett par år gamle.
Han ser blant annet en forball, et
rullebrett og en spillkonsoll.
Ved siden av Pontus og reporteren står Linus. Han er
tenåringssønnen til Pontus.
– Kanskje du vil ha noen av
tingene som ligger her Linus?
Pontus tar opp spillkonsollen.
– Ellers takk, mumler
Linus.
–Jeg fikk jo en
mye bedre spillkonsoll i julegave.

– Ja, det stemmer. Du fikk jo alt
du ville ha i julegave, svarer faren
hans.
– Det er ikke du som har kastet
fra deg alt dette da, Linus? spør reporteren. – Det ser jo ut som ting
folk på din alder er interessert i.
– Nei, det er ikke mulig, svarer
pappa Pontus før Linus rekker å
si noe. – Du sa jo selv at søppelhaugen ikke var her for to dager
siden. Linus har vært på skiferie
de siste dagene og kom hjem
for bare noen minutter siden.
Reporteren sier seg enig i at det
ikke går opp.
Ravn har på følelsen at det er
noe han har oversett. Han studerer søppelhaugen på nytt. Han
ser noen søppelsekker, fotballen
og rullebrettet. Toppen av haugen er litt dekt av snø. Plutselig
skjønner han det.
– Det er kanskje på tide at
Linus får muligheten til å forklare
seg, sier Ravn.
– Men det er jo fysisk umulig at
han har gjort det, svarer Pontus
irritert. – Han har jo vært bortreist og søppelet kom i løpet av de
siste to dagene,
– Jeg kan bevise at søppelhaugen har vært her lenger, svarer
Ravn.
Hvordan kan Ravn bevise at
søppelet i Portobelloparken
ikke har blitt lagt der i løpet av
de siste to dagene?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 10. mars 2015
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ASIATISK
ELEFANT
En asiatisk hannelefant
kan veie hele 5 tonn!
Dermed er elefanten det
største pattedyret som
bor på land i Asia.
KILDE: WWF
FOTO: Yathin S Krishnappa

Elefanten liker seg for det
meste i tropisk og subtropisk
skog, og lever av planter. Dette
kan de spise store mengder av
hver dag, og de bruker snabelen
for å plukke opp maten og føre
den til munnen. Det hender at
elefanten velter trær for å få tak
i saftige kvister og løv som den
har lyst på!
Elefanten er regnet som et
veldig intelligent dyr, med svært
god hukommelse. De lever ofte
i flokker på 9–11 dyr, men de
kan også være færre eller flere.
Hvis en elefant i flokken dør,
vender resten av flokken gjerne
tilbake til stedet der den døde
for å besøke knoklene til den
døde slektningen sin.
Elefantflokken ledes vanligvis av den eldste hunelefanten.
Elefanten går drektig i omtrent
22 måneder, og føder gjerne
12

en ny elefantunge hvert tredje
eller fjerde år. Elefantungene
blir passet på av hele flokken,
og det hender at flere enn mora
dier ungen.

en er mindre enn den afrikanske,
og har dessuten færre ribbein.
Den afrikanske elefanten er ikke
like truet som den indiske, men
den er regnet som sårbar.

Fargen til elefanten varierer
fra mørk grå til mørk brun med
rosa flekker foran på kroppen.
Den har store ører, som den kan
vifte med for å kjøle seg ned. Den
har god hørsel og godt syn, og er
flink til å svømme. Noen elefanter
har støttenner, men ikke alle.

Den asiatiske elefanten er regnet som sterkt truet. Den største
trusselen er at vi mennesker tar
over større og større deler av
leveområdene deres. Disse områdene blir brukt til å dyrke mat
på, eller til andre ting. Og elefantene trenger store leveområder.
Det er også mange asiatiske
elefanter som drepes hvert år på
grunn av at menneskene synes
støttennene deres er så fine.
Det finnes rundt 30 000 ville asiatiske elefanter i dag.

Den asiatiske elefanten har
en slektning i Afrika, nemlig den
afrikanske elefanten. Disse har
mye til felles, men også mange
forskjeller. Den asiatiske elefant-

SPORJAKT
DU TRENGER:
Et naturområde med noe dyreliv
Helst nysnø

AKTIVITET

I hvert nummer presenterer vi en
miljøvennlig aktivitet!

ÅRSTID: Alle
HVA: Jakt på dyrespor
HVORFOR: Det er morsomt å se hva slags
dyr som lever i nærheten av oss. Noen dyr er
kanskje ikke så lette å få øye på, fordi de helst
kommer frem når det ikke er noen mennesker
tilstede. Men sporene forteller oss at dyrene har
vært der, selv om vi ikke har sett dem.
SLIK GJØR DU: Ta med deg dette aktivitetsarket, gå ut i nærområdet eller i skogen og se
om du finner noen av sporene på bildene. Du
kan enten rive ut denne sida fra bladet, eller
skrive ut aktivitetsarket fra miljoagentene.no/aktiv.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

Elg

Hare

Mus

Hund

Katt

Rådyr
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MATFATET

I Matfatet presenterer vi gode og
spennende oppskrifter på økologisk mat!

DYRK GRØNNSAKSRESTER!
Har du tenkt på at rå grønnsaker
faktisk er levende? Det betyr at
rester du ellers ville kastet kan leve
videre og gi ny mat!

FOTO: Trasroid / Flickr

TEKST / FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn / Liv Derås
Bjørnstad / Magnus Thorvik
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Rotgrønnsaker
Når vi spiser rødbeter, gulrøtter, sellerirot
eller kålrot, spiser vi planterøtter. Planterøttene vokser under jorda og er grønnsakenes
organer for å ta til seg vann og næring. Hos
rotgrønnsakene er røttene store fordi planten også lagrer energi i røttene. De lagrer energien som stivelse og sukker, som igjen gir
oss energi når vi spiser dem. Rotgrønnsaker
kan leve i to år. Hele den første sesongen
lagrer grønnsakene energi i røttene sine. Når
høsten kommer blir røttene som regel spist,
men om de får stå en sesong til kommer de
til å bruke energien på å fortsette å vokse og
å lage blomster.

Løk og hvitløk
Det som ser ut som en liten hårtust på undersiden av løken, er inntørkede planterøtter.
Når den lille rundingen kommer i kontakt med
fuktighet, begynner den å lage nye, friske røtter. Denne delen av løken kan faktisk lage en
helt ny løk om den får alt det den trenger av
lys, næring, varme og vann. De hule, grønne
stilkene som vokser opp, er også spiselige
og smaker litt som gressløk.
Alle hvitløksfedd kan bli til nye hvitløk. Når det
kommer en grønn spiss ut av et hvitløksfedd,
har det begynt å spire. Om du setter det i en
potte med jord, vokser det opp hvitløksgress,
som er spiselig og har en mild hvitløkssmak.
Løk og hvitløk er toårige planter. På samme
måte som rotgrønnsakene lagrer de energi i
plantedeler som ligger under jorda. De tykke
gulhvite lagene i løken er fulle av karbohydrater som løken bruker som drivstoff for å
komme fort i gang med å vokse på våren, og
til å blomstre senere på året. Når vi spiser
løken, er det vi som utnytter energien i løken
i stedet for at løken selv bruker den.
Salat
Når salaten er spist sitter du ofte igjen med
en tjukk og kompakt stilkbit som er ganske
bitter. I denne biten har salaten lagret energi
i form av karbohydrater. Om du stikker den
ned i litt jord i stedet for å kaste den, lager
den nye røtter og blader.

SLIK GJØR DU:
Rotfrukter
1. Sett toppene på en tallerken og hell på
så mye vann at toppene kommer halvveis
under vann. La tallerkenen stå i vinduskarmen så spirene får litt lys.
2. Fyll på vann ved behov.
3. Klipp av gresset som vokser opp, og spis
det i salater, eller som pynt på brødskiven
eller gulrotkaken.
Hvitløksfedd, løkskalker og salatstilker:
1. Ha jord i en blomsterpotte eller annen
passende beholder.
2. Sett hvitløksfeddet i jorda sånn at den
spisse enden med spiren kommer akkurat
over jorda. Løkskalken kan du legge oppå
jorda med røttene ned. Trykk på skalken så
den får god kontakt med jorda under.
3. Vann jorda så den er jevnt fuktig. Pass på
så den hverken blir knusktørr eller søkkvåt.
4. Løkstenglene som vokser opp kan du
bruke som gressløk, eller ha i en wok eller på
pizzaen. Salaten bruker du som vanlig salat!

Geitmyra matkultursenter for barn
Geitmyra matkultursenter for barn underviser barn
og unge om bærekraftig mat,
matens opprinnelse, smak og
matkultur.
Målsettingen er at så mange
barn og unge som mulig
skal blir glade i mat som gjør dem og miljøet godt.

NATUR OG UNGDOM

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

SEI NEI TIL PLASTPOSAR!
Det tar 10 til 20 år før ein plastpose
forsvinn frå naturen.
TEKST: Marta Valentinsen / FOTO: polandeze – Flickr

Mens plasten forsvinner, blir den til mindre
og mindre bitar. Plastposar som hamnar i naturen eller sjøen er eit stort problem for dyrelivet. Mange dyr kan ikkje skilja mellom mat og
søppel, og når plasten blir til bittesmå bitar
kan dyra få i seg plasten utan å leggje merke
til det. Det kan vere ordentleg skadeleg for dyr
å eta plast. Dessutan kan dei setja seg fast i
store plastbitar og ikkje kome seg laus igjen.
Kvart år blir det brukt om lag 1 milliard
plastposar i Norge. Det utgjer 15 000 tonn
med søppel! Men det skal ikkje mykje til for
å minke bruken av plastposar. Du kan ta med
handlenett, ryggsekk eller gamle plastposar
når du handler og du kan seie nei til plastposar når du berre kjøper ein liten ting som
du kan bære sjølv.
Pass også på å gjenvinne dei plastposane
du allereie har. Kvar gong du seier nei til ein
plastpose, gjer du ein innsats for naturen og
miljøet. Saman kan me utgjere ein forskjell!
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NÅR FORSVINNER SØPLA?
Har du kasta søppel i sjøen noen gang? Visste du at det
kan ta veldig lang tid før søpla forsvinner?

16

PLASTPOSE:
10-20 ÅR

METALLBOKS:
50 ÅR

PAPPESKE:
2 MÅNEDER

AVIS:
6 UKER

MELKEKARTONG:
3 MÅNEDER

GLASSFLASKE:
HVEM VET?

EPLESKROTT:
2 MÅNEDER

PLASTIKKFLASKE:
450 ÅR

BOMULLSKJORTE:
2-5 MÅNEDER

ULLSOKKER:
1-5 ÅR

FISKESNØRE:
600 ÅR

ALUMINIUMSBOKS:
200 ÅR

KILDE: NOAA (National Atmospheric and Oceanic Administration), Woods Hole Sea Grant
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OPPSLAGSTAVLA
Strøm er mangelvare. Vi som bor
i den rike delen
Skru av lyset og
av verden bruker
spar på strømmen!
mer energi enn
noen gang. Det
Man kan spare mye strøm er mange mennesker i verden
ved å huske på å skru av som trenger mer energi. Er det
lyset i de rommene i huset nødvendig at vi har på lyset i et
som ikke blir brukt.
rom det ikke er noen i?

RØDLISTA:

HÅBRANN

Miljøtips:

NAJS ELLER BAJS?
Miljøvennlig
skismurning
Visste du at noen
typer skismurning kan
være farlige for miljøet
og helsa di? Dette er
skismurning som inneholder fluorkarboner.
Dersom du ønsker å
holde naturen fri for
miljøgifter, bør du velge
skismurning som ikke
er merket med “fluorkarbon” på pakken.

Lakselus

Tomgangskjøring
Gruvedumping
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Batterijakten
Å si nei til
plastposer

Bygge snøhule

Mikroplast
Mikroplast er bittesmå
plastbiter som blant
annet brukes i mange
tannkremer og såper.
De er så små at de
ikke blir fanget opp i
renseanlegg. Dermed
ender de opp i havet
og blir spist av sjødyr.
For å unngå produkter med mikroplast,
kan du for eksempel
passe på at tingene en
kjøper er merket med
Miljømerket Svanen.

Visste du at en tredjedel av
alle haiarter er truet?
Håbrannen er en av dem.
KILDE: Havforskningsinstituttet
ILLUSTRASJON: «Lamna nasus» av NMFS,
E. Hoffmayer, S. Iglésias og R. McAuley

Håbrannen har en torpedoformet, litt klumpete kropp med
stor halefinne og spiss snute. Den
er blågrå på ryggen og nesten
hvit på magen. Den kan bli rundt
3 meter lang og er i samme familie som hvithaien, men den regnes ikke som farlig for mennesker.
Denne haien liker seg et stykke
ute til havs. Her jakter den på sild,
makrell, andre fiskearter og blekksprut. Det finnes håbrann langs
det meste av Norskekysten og
den er også utbredt i Nord-Atlanteren og Middelhavet.
Når håbrannen parrer seg, blir
de befruktede eggene og fostrene
liggende inne i livmoren til hunnen til de er fullt utviklede småhai.
Når ungene fødes er de ca 60 cm
lange og klare for jakt og vandring.
Man regner med at årsaken til
at håbrannen er truet, er at det
ble fisket for mye av den tidligere.
I dag er håbrannen totalfredet i
Norge og EU.

NASJONAL RØDLISTE:

Nasjonal rødliste er en liste over dyr og
planter som er trua av utryddelse eller er
veldig sjeldne.

MILJØKJENDISEN

ANDREAS WAHL
Andreas Wahl er fysiker, nysgjerrig og norgesmester i
morellsteinspytting. Han er kjent fra TV og i år er han
ambassadør for Batterijakten.
TEKST: Anne Bleiklie / FOTO: NRK

Er du glad i være ute i
naturen?
– Ja, veldig glad i det. Jeg føler
jeg får tenke når jeg er i naturen.
Er på sjøen i båt om sommeren,
og på fjellet om vinteren.
Spiser du økologisk mat?
– Ja, jeg har jo spist økologisk
mat, men jeg er ikke så flink til å
velge det.
Er du flink til å sortere søppel?
– Ja,det vil jeg si. Jeg er sånn
som river ut plasten av brødposen for å sortere papir og plast
hver for seg. Også er jeg flink til
å skylle og brette og sånn.
Reiser du miljøvennlig?
– Jeg har valgt å ikke ha bil de
siste årene. Men jeg flyr av og til,

så kanskje både ja og nei. Jeg
prøver så godt jeg kan. Tar ofte
nattog istedenfor å fly for eksempel, også prøver jeg å reise kollektivt i byen.

hadde et Blekkulfhåndkle veldig
lenge husker jeg.

Hva gjør du med klær du
ikke bruker? Og kjøper du
brukte klær?
– Jeg gir bort klær til loppeHva tenker du om miljøet i
marked eller andre som kan ha
dag?
– Jeg tenker at det er de som bruk for det, også kjøper jeg ikke
er unge nå, sånn som dere miljø- så ofte klær, men det hender jeg
agenter, som må forme verden. arver klær, eller kjøper brukt.
Fordi dere skjønner at om vi ikke
gjør noe nå, og forandrer måten Hva er ditt beste miljøtips?
– Ikke kaste mat, det provoserer
vi lever på, så kan det gå dårlig.
meg. Mitt miljøtips er derfor å
Er du eller har du vært medlem ikke kjøpe mer mat enn du spiser.
i Miljøagentene eller Blekkulfs
Har du en hilsen til
miljødetektiver?
– Jeg var med i Blekkulfs miljø- Miljøagentene?
– Vær nysgjerrig og still spørsmål.
detektiver da jeg var liten. Så på
Blekkulf på barne-TV og syntes Jeg tror folk som stiller spørsmål
det var stas å få Blekkulfpost. Jeg kan nå så langt de vil.

NETTBUTIKK

Miljøagentene har fått sin egen nettbutikk der
vi selger miljøvennlig miljøagentstæsj.
Gå inn på miljoagentene.no/nettbutikk for å se
hva vi har. Kanskje noe å ønske seg til bursdag?
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!

Miniagent
Silvia
Silvia ble miljøagent på juleverkstedet til Miljøagentene.

FOTO: Brian Cliff Olguin

Hun er lillesøsteren til Sara som har vært
miljøagent i mange år, men hun ville ikke
bli miljøagent selv før venninna hennes
også ble med.
Silvia synes det er kjempemorsomt å
være miljøagent. Hun går til skolen hver
dag, kildesorterer søppel og lager sine
egne kort. Hun har nå laget sin egen
agentside på www.miljoagentene.no, du
finner henne som Silviagent på de hemmelige sidene.

Visste du at over
halvparten av jordas
arter bor i regnskogen?

Finn fiskebeina!
Hvor mange fiskebein
som dette kan du finne
i bladet?
Tell med dette også.
Send inn svaret til
post@miljoagentene.no,
eller fyll ut svarkupongen bak
i bladet. Da kan du vinne fine premier!
Svarfrist: 10 mars 2015
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Husker du det?

Se nøye på bildene under i to minutter, og
dekk dem deretter til. Så kan du prøve å svare
på spørsmålene til høyre!

SPØRSMÅL:
1. Hva var det første bildet øverst til venstre?
2. Hvor mange sommerfugler husker du?
3. Så du et verktøy
man kan hamre med?
4. Så du noen
fiskebein?
5. Hva var på bildet i
midten?
6. Hvor mange
lyspærer husker du?
7. Så du noen hester?
8. Så du et verktøy
man kan sage med?
9. Hva var det på bildet
som var rett ved siden
av pingvinen?
10. Hva var det siste
bildet nederst til høyre?

START

Hvilken vei
tok gaupa?
Finn ut hvilken vei gaupa
tok gjennom skogen!
Følg sporene i rekkefølgen grønn - blå - lilla. Du
kan gå oppover, nedover,
fremover og bakover,
men ikke på skrå.

MÅL
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LOKALLAGET

LOKALLAGS

NYTT

VEITVET

Sara på talerstolen.

Miljøagentene.
– Dere i Natur og Ungdom er fine
storesøsken for oss i Miljøagentene, sa Sara i talen sin.
2015 er friluftslivets år. Miljøagentene i Vågan har markert
dette på starten av året, og vært
ute og testet de nye refleksvestene sine.

Miljøagent Sara fra Oslo
har besøkt Natur og Ungdoms Miljøagentene i Oslo har arlandsmøte og holdt en tale fra rangert klimaskirenn på Skulle22

Lokallaget på Veitvet

og oppstartsmøte på Veitvetsenteret – og hele 16 miljøagenter kom for å være med. På
Hils på miljøagentene i det nyoppstartede
juleverkstedet lagde de fine nye
lokallaget på Veitvet i Oslo!
ting og miljøvennlig julepynt av
TEKST: Ane Marte Rognskog / FOTO: Lokallaget på Veitvet
gamle bøker, og de lagde buttons med en buttonsmaskin. De
De startet det hele med jule- grid er styremedlem. De skal ha
hadde også pepperkaker uten
verksted i desember i fjor. Ledere masse spennende aktiviteter i
palmeolje. De fikk også besøk av
i lokallaget er Hedvig og Vilde, lokallaget fremover.
sjefsagent Are og lokallagsagent
Kristian er nestleder, Naomi er
Ane Marte fra Hovedkvarteret,
sekretær, Vårin kasserer og Si- De inviterte til juleverksted
som hjalp dem i gang.
Lokallaget er enige i at det
første de skal jobbe med er problemet de har i nærområdet med
mye søppel som ligger rundt omkring. Vi kommer nok til å få høre
mye mer fra lokallaget på Veitvet
i tiden som kommer.

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!

rudstua. Det ble skirenn med natursti, grilling av
økologisk pinnebrød og vegetarpølser og masse moro i snøen.
Miljøagentene i Kringlebotn
har jaktet på miljøsyndere. Noen
har kastet masse søppel ute ved
et busstopp der de bor.
– Vi synes det er dumt at folk
strør om seg med tomme bokser,
pappkrus og liknende. Vi utlover
derfor 1000 kroner i dusør til de
som har informasjon om hvem

som har “glemt” all McDonalds- Miljøagentene på Bergendalen
emballasjen på busstoppet, sier gård kommer i ett senere nummer
Andreas fra Kringlebotn.
av Miljøagentrapporten.
Vi har fått et nytt lokallag på
Bergendalen gård i Bergen.
Miljøagentene i Kringlebotn har
vært på besøk til det nye lokallaget, og plukket egg fra hønene
på gården. Mer informasjon om

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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ELEKTRISKE LEKER

RETT I SØPLA
Radiostyrte biler, snakkende dukker og spillkonsoller.
Elektriske leker er både morsomme og kule, men det
er viktig at de sorteres riktig når de er ødelagte.
TEKST: Eirin Hoem Tømte / FOTO: Åsa Maria Mikkelsen

I mange leker finnes det batterier eller elektriske duppeditter
som kan inneholde miljøgifter. Det
er ikke farlig å bruke disse lekene,
men når de er ødelagte er det viktig at de kastes riktig.
Om disse lekene blir sortert feil
kan miljøgiftene havne i naturen
og skade både mennesker, dyr
og natur. Noen miljøgiftige stoffer kan blant annet være kreftfremkallende, forstyrre hormoner
i kroppen vår, eller føre til fosterskader. Dessverre er det mange
som likevel kaster elektriske leker
feil. Undersøkelser viser at nesten
halvparten av oss kaster disse lekene rett i restavfallet.
HVORDAN SORTERE?
– En enkel huskeregel er at alt
som har gitt lyd eller lys skal sorteres som elektrisk og elektronisk
avfall, slik at de blir trygt gjenvunnet. De ødelagte elektriske lekene
kan du enten levere til en gjenvinningsstasjon, til en butikk som
selger lignende produkter, eller til
en miljøbil hvis kommunen du bor
i har det. Det er med andre ord
enkelt å levere det riktig, mener
daglig leder i Retursamarbeidet
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Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les mer om det her!

VI KAN FORTSATT REDDE

REGNSKOGEN!
LOOP, Marianne Holen.
Når lekene kommer inn til gjenvinning blir de tatt godt hånd om.
De farlige stoffene fjernes, slik at
de ikke kommer ut i naturen. Det
som kan gjenvinnes av plast og
metall, blir til nye ting.
VIL DU VITE MER?
På sortere.no kan du lese mer om
miljøgifter, hvordan ulike ting skal
sorteres, og hvor de skal leveres.

VISSTE DU AT?
Over 80 % av EE-avfall blir
materialgjenvunnet. Det vil si
at det blir laget nye produkter
av det.

I år går TV-aksjonen til Regnskogfondet. Sammen
kan vi redde verdens siste store regnskoger.
FOTO: Regnskogfondet

Hvert år arrangerer NRK TV-aksjonen. Det er en innsamlingsaksjon som går til veldedige formål. I år skal pengene fra TVaksjonen gå til Regnskogfondet, og til arbeidet de gjør med å
bevare regnskogen i flere større områder i Brasil, Peru, Kongo
og Ny-Guinea. TV-aksjonen skal være 18. oktober.
Det haster å redde regnskogen. Hvert år ødelegges regnskog på størrelse med Danmark.
Over halvparten av jordas arter lever i regnskogen og den
er hjem for mer enn 1000 ulike urfolkgrupper. Når regnskogen
ødelegges, mister både mennesker og dyr hjemmene sine.
Den gir oss også verdifulle mat- og medisinplanter. Det er derfor veldig viktig at vi jobber for å redde regnskogen!
Sammen med en voksen kan du være bøssebærer for årets
TV-aksjon. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.

Kilde: eeregisteret.no

Medaljene i OL i Vancouver
brukte metall fra gjenvunnet
EE-avfall?
Kilde: The Guardian – engelsk avis

60 stk gjenvunnede mobiltelefoner sparer miljøet for nok
CO2 til å holde en 42 tommers LCD-TV påslått i 2 år og
3 måneder.
Kilde: Stena Recycling – Klimahjulet

Yanomamiindianerene lever i regnskogen i Amazonas.
De mister hjemmet sitt dersom regnskogen blir borte.
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Kryssord!

LYKKE

Fyll inn riktig ord, og sett sammen bokstavene i de gule
feltene. Da vil du komme frem til noe som er både viktig og
spennende å gjøre på oppdrag som ekte miljøagent!

BRUKT
TIL SAUS
REKKE

ETTER
BOKSTAVEN
«I»
I ALFABETET
UIDENTIFISERT
FLYVENDE
OBJEKT

TIL Å
TEGNE
MED

GREIT

SVAR:
26

SVARF
10. M RIST:
ARS 2
015
Send in
n svar
po

FØDT MED
............
PÅ BEINA

STJELE

2

TIL!

Sant eller
usant?

Kryss av for om du tror påstanden er
sann eller usann. Leser du gjennom
bladet, finner du svar på det meste!

1
2
3
4
5
6
7
8

Klimaforhand- SANT USANT
lingene i 2015
skal være i Paris.
En tredjedel av
alle haiarter er
truet.

SANT USANT

TV-aksjonen
2015 går til
Barne-TV.

SANT USANT

Asiatisk elefant SANT USANT
er verdens minste pattedyr.
Vi har fått nytt
lokallag på
Veitvet.

SANT USANT

SANT USANT
Ulven ble
fredet i Norge
i 2014.
Andreas Wahl er SANT USANT
ambassadør for
Batterijakten.
SANT USANT
Det tar ca ti
måneder før en
epleskrott er
nedbrutt i havet.

3

Sudoku

Fyll ut rutene slik at hver rad, kolonne, og rute
inneholder disse
fire symbolene:
Hvilket symbol er i den gule ruta?

4

Sudoku

Fyll inn tall mellom 1 og 4. Hvert tall kan bare
brukes en gang per rad, vannrett og loddrett.
Nøkkeltallene står i de gule rutene. Legg sammen alle nøkkeltallene og finn løsningstallet.

1

3

2
1
2

4

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til
oss, så er du med i trekningen av kule premier!
Svarfrist: 10. mars 2015.
Premieoppgave 1:
Ordet er: ........................................................................
Premieoppgave 2:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________

5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3:
Løsningssymbolet er (skriv eller tegn):_________

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Premieoppgave 4: Løsningstall sudoku: _________
Premieoppgave Miniagentene:........................fiskebein
Fornavn:...................................................................................
Etternavn:................................................................................

Adresse:...................................................................................
Postnummer og sted:..............................................................
Alder:.......................................................................................

Mobil:........................................................................................
E-post:......................................................................................
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HÅNDBØKER TIL
MILJØAGENTENE
Kommer snart til en postkasse nær deg!
Hovedkvarteret har laget et
kjempefint aktivitetshefte til lokallagene, med masse tips til aktiviteter. Vi har også laget en håndbok for de voksne i lokallagene
med alt man trenger å vite om
Miljøagentene og det å være et
lokallag i Miljøagentene. Snart får
alle lokallag disse heftene sendt i
posten. De kan også bestilles fra
anemarte@miljoagentene.no.

LØSNINGER PÅ PREMIEOPPGAVER
MILJØAGENTRAPPORTEN 5 / 2014
Løsning på oppgave 1:
Setningen er: Skirenn
Vinner: Milla Mjelde Holte,
10 år, fra Slependen
Løsning på oppgave 2:
Svar på Sant eller Usant:
1 – USANT, 2 – SANT,
3 – USANT, 4 – SANT,
5 – SANT, 6 – SANT,
7 – USANT, 8 – USANT,
Vinner: Elliot Hollerud Stirling,
5 år, fra Askim
Løsning på oppgave 3:
Svar på “hva skal ut”:
1: bil, 2: sko, 3: eple, 4: tre, 5:
blyant, 6: vott
Vinner: Simon Andreas Laugsand, 14 år, fra Steinkjer

Løsning på oppgave 4:
Løsningstall sudoku: 18
Vinner: Sol Natalie Brynjulfsen, 8 år, fra Mo i Rana
Løsning på Ravnhistorien:
Pappaen til Ravn avslører
seg da Ravn åpner de lyseblå høytalerne sine, og sier
at de står i stil til det nye
nettbrettet hans.
Vinner: Vetle Bakke, 11 år,
fra Hamar
Løsning på Miniagentoppgaven: 14 gaver
Vinner: Una Wegter Haga,
8 år, fra Vanvikan

LØSNING PÅ LABYRINT, SIDE 21:
Håndbok for lokallag og miljøagenter med masse kule aktiviteter!

Organisasjonshåndbok for voksne,
med alt som trengs å vite når man
skal drive et lokallag.
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START

MÅL

Miljøagentene takker for støtten!

TUSEN TAKK!
Tusen takk til alle avisene som trykket annonsen vår
for gavemedlemskap, helt gratis!

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

nsb.no

fra
n
te
s
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ti
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ie
il
Fam

Hva heter den mest kjente klimagassen?

1

a) C20
2
3

b) CO2

c) CO3

Hvor i Norge finnes det isbjørn?

Nei, det e
ikke Tro r
msø

Hvorfor er det miljøvennlig å ta toget?

Få med klassen
på Miljøtoget!

Svar: 1: b) CO2. 2: På Svalbard. 3: Fordi det drives av elektrisitet og mange reiser samtidig.

Vil du lære mer om miljøet og hvordan vi kan bremse oppvarmingen av kloden vår?
Ta miljøtoget med klassen når dere skal til vitensentre og Teknisk Museum.
Les mer på nsb.no/miljotoget

Miljøagentene takker for støtten!

GÅR DU I 4. KLASSE?

Miljøagentene arrangerer Batterijakten og alle 4. klasser
kan delta. I fjor samlet vi inn over 65 tonn batterier! Klarer
vi å slå rekorden i år? Alle klasser som deltar får diplom,
og de som blir landets beste batterijegere får en fet premie
til hele klassen!

VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
LES MER PÅ BATTERIJAKTEN.NO

Batterijakten er et sammarbeid mellom

