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HEI!

KJÆRE
MILJØAGENT!
Ha en god,
miljøvennlig jul!
Dette nummeret handler om
fremtiden. Hvordan tror du det
kommer til å gå? Hvor får vi energien vår fra? Hva slags mat spiser
vi? Og hvilke transportmidler bruker
vi? Leser du hele bladet får du vite
hva forskere, noen voksne miljøeksperter og miljøagentene selv
tenker om dette.
Nå gleder vi oss veldig til jul. Vi
gleder oss til å lage vårt eget økologiske julegodteri, pakke inn gaver i
miljøvennlig papir, lage julekort og
alt det andre koselige som kommer
med julen. Ikke så lenge etter jul er
det klart for Batterijakten. Konkurransen som går ut på å samle flest
mulig brukte batterier til gjenvinning.
Se bakpå bladet så får du vite mer.
Vi på hovedkvarteret vil gjerne
vite hva du som miljøagent driver
med. Er du flink til å resirkulere?
Har du vervet en ny miljøagent i det
siste? Har du gjort noe morsomt
med lokallaget ditt? Eller kanskje
du har løst et hemmelig oppdrag?
Send oss en rapport, og sleng
gjerne med et bilde.
Hovedkvarteret ønsker deg en
miljøvennlig jul og et godt nytt år!
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Min største miljøbragd:
Å gå og ikkje kaste boss
i feil bosspann eller i
naturen.

Derfor er miljøvern
viktig:
Ellers blir jorda syk og alt
blir til farlige stoffer.

Min største miljøtabbe:
Kjørt bil når eg kunne gått.

Miljøvennlig hilsen fra
Loddekalv

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.

Ulv til Danmark
TEKST: Kristian Skjellum Aas / FOTO: Marius Konrad Eriksen

Norge har rundt 30 ulver. Nå har Danmark, som er
et mye mindre land, laget en plan som viser at de har
plass til mellom 80 og 100 ulver i sitt land. Ulven var
lenge utryddet i Danmark, men i 2012 kom den tilbake, og politikerne i Danmark ønsker å legge til rette
slik at den kan fortsette å bo der. Det bor en god del
ulv i Europa og Asia, spesielt i Russland, men i Skandinavia regnes ulven som truet. Mange naturvernere
mener Norge er stort nok til å huse flere ulver, og
ønsker dette fordi ulven er en viktig del av naturen.

Naturtoppmøte
TEKST: Kristian Skjellum Aas / FOTO: iisd

På klimatoppmøtene møtes alle land i verden
en gang i året for å diskutere hvordan de skal få
ned klimagassutslippene. Men annethvert år holdes også naturtoppmøtet, der alle verdens land
diskuterer hvordan de skal ta vare på naturen, og
hindre at arter dør ut. I oktober ble dette møtet
holdt i Sør-Korea, der de gikk gjennom hvordan
de ligger an med å nå målene sine. Blant annet
har de et mål om at 17 prosent av landjorda og 10
prosent av alle hav skal være vernet innen 2020.

Statsbudsjettet
TEKST: Kristian Skjellum Aas / FOTO: Knut Opeide, Statens Veivesen

Statsbudsjettet har kommet. Det viser hvordan regjeringen vil at Norge skal bruke pengene sine. De
foreslår at man skal bruke mer penger på å bygge
ut veier og tog, og litt mer penger til mange forskjellige grep som skal få ned klimagassutslippene. De
vil bruke mindre penger på å verne natur, spesielt
skog i Norge. Men det er flere partier som gjerne
vil ha noe å si, så akkurat hvordan budsjettet for
neste år blir, blir ikke bestemt før i desember.
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Telefonkiosk blir
ladestasjon
TEKST: Kristian Skjellum Aas / FOTO: Zeld Ibrahim

I London i England står det mange telefonkiosker. Før i tiden, da telefonen var montert fast
i veggen, måtte man gå til en telefonkiosk hvis du
skulle ringe når du ikke var hjemme. Men etter at
folk flest fikk mobiltelefoner, er det ikke mange som
bruker dem. Nå har to studenter bygd om en telefonkiosk så den kan brukes som ladestasjon til mobiltelefoner og nettbrett. Kiosken har fått solcellepaneler, slik at strømmen lages uten forurensning.
Studentene har planer om å bygge om flere av de
kjente telefonkioskene fremover.

Miljøvennlige jobber
TEKST: Kristian Skjellum Aas / FOTO: Harald Pettersen, Statoil

I Norge er det mange som jobber med å pumpe
opp olje og gass, så vi skal få energi til biler, fly,
fabrikker, kraftverk og andre ting. Men brenning
av olje og gass er den viktigste årsaken til klimaendringene, og nesten alle sier at vi må gjøre mindre
av dette i fremtiden. Nå har miljøorganisasjoner, fagorganisasjoner og kirken gått sammen om en kampanje, der de skal få 100 000 mennesker til å skrive
under for at Norge skal bremse oljeutvinningen, og
forske mer for å få flere klimavennlige jobber. Kampanjen ligger på nettsiden broentilframtiden.com.

Mer miljøvennlig
matbutikk
TEKST: Kristian Skjellum Aas / FOTO: Audun Garberg

Flere matkjeder jobber nå for å gjøre butikkene
sine mer miljøvennlige. I høst åpnet en ny matbutikk
på Auli på Romerike som har et stort solcellepanel på
taket, ladestasjoner for el-biler, varmepumper til oppvarming og energisparende led-lamper i butikken. I
tillegg samarbeider de med bønder i nærheten av
butikken, så de kan selge mat som ikke har kjørt
så langt. Denne butikken bruker bare halvparten av
strømmen som en vanlig butikk bruker.
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TEMA: FREMTIDEN
Vi vet ikke hva som vil skje i fremtiden, men vi vet
at klimaendringene er vår tids største utfordring.
For å stanse den globale oppvarmingen må hele
verden samarbeide og vi må gjøre mye anderledes
enn det vi gjør i dag. Men vi tror at vi kan klare det
og her er grunnene.
TEKST: Anne Bleiklie / KILDE: Aiyana Hudgins, Teknisk Museum og WWF

At det blir mer og mer fornybar
energi, lover godt for fremtiden.

FOTO: Istockphoto

FOTO: Kevin Fai

Bare miljøvennlig og
fornybar energi!
Det blir mer og mer fornybar
energi, særlig innen sol og vindkraft. Teknologien blir billigere og
vi finner på flere og flere nye ting.
Derfor kommer denne utviklingen
bare til å gå fortere og fortere.
Særlig blir solenergi billigere å
produsere. Noen forskere mener

at innen 2020 vil 80% av verdens befolkning leve i områder
som kan få energien sin fra solenergi. Den største solfangeren
på jorden er faktisk de store
havmassene våre. Havene våre
tar til seg varme fra solen hver
dag. Kunne vi utnyttet dette
bedre ville vi vært selvforsynt
med energi bare herfra.
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Mer miljøvennlig transport
I fremtiden tror forskerne at
hydrogenbiler vil være det
neste store innen miljøvennlig
transport. Flere store billeverandører har lovet at snart
vil det være biler som ikke slipper ut annet enn rent vann.
Tenk så fantastisk!
En annen kul transportmetode
er magnet-tog. Disse togene
svever faktisk i luften over skinnene sine og drives av det som
kalles elektomagnetisk energi. Disse togene har mange
fordeler og er miljøvennlige,
bråker mindre, er raskere, krever mindre vedlikehold og kan
ha skarpere svinger og brattere
stigninger.
Smarte byer
I fremtiden må vi planlegge
smarte byer, sånn at menneskene som bor der stort
sett beveger seg ved å gå eller
sykle, spiser økologisk og kortreist mat og bor i «grønne» hus
som ikke bruker mer energi enn
de produserer.
Hvor miljøvennlige vil norske
byer være i fremtida?
FOTO: Trondheim Havn

Kommer vi til å spise kjøtt som
er dyrket frem i laboratorium?
FOTO: Travis Nep Smith

Fremtidsmat
Forskerne tror at vi i fremtiden må
skaffe oss mer miljøvennlig mat.
Kanskje må vi begynne å spise
insekter, krill og alger fra havet,
eller rett og slett dyrke kjøtt i et
labratorium. Noen forskere i Nederland har forsket på dette. De
tilfører enzymer til et lite stykke
kjøtt på et labratorium og vips
så har stamcellene i kjøttstykket
multiplisert seg og danner et helt
nytt saftig kjøttstykke. Uten at
noen dyr lider, eller at vi bruker
masse matjord til å dyrke dyrefor
istedenfor menneskemat.

Gode politiske nyheter
De to største forurenserne, USA
og Kina, begynner å skjerpe
klimapolitikken sin. Det skal
bli vanskeligere å forurense,
og det er veldig gode nyheter.
I verden har antallet klimalover
økt fra 47 lover i 1997 til 487
lover i dag.
Forurensing?
I fremtiden kan man kanskje
bruke små mikroskopiske organismer til å bidra til å rydde
opp etter oss. Forskere tror
at vi kan bruke bakterier og
planter for å rydde opp forurensningen vår.
Grønne penger
Investeringene til fornybar
energi har femdoblet seg fra
2004 til 2012. De store selskapene og personen som investerer store penger har begynt å
skjønne at grønn økonomi er
fremtiden. At det lønner seg å
investere i grønne prosjekter.
Hvis det ikke lønner seg å forurense, vil det ikke være mange
som ønsker å gjøre det.
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NYTT STORT OLJE
Miljøagent Nora, 13 år

Jeg håper det går bedre med
miljøet i fremtiden. Jeg håperNYTT STORT OLJEFUNN
at de som styrer landet er mer
miljøbevisst og at hele verden
er flinke og jobber for at miljøet FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
skal bli bedre. Jeg håper det er
forbudt med biler som bruker VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNG
RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET
FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
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REKORDMANGE
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tror at i fremtiden så vill nesten
jeg Norge ikke borer etter olje alle miljøproblemene være unnaog heller tjener penger på mer gjort. Kanskje vi har funnet opp en
miljøvennlige vis.
maskin som suger opp alle CO2utslippene og lager diamanter av
Miljøagent Jarl Erik, 13 år
dem. Eller at alle innså at klimagassI fremtiden har verden forstått
utslippene var menneskeskapte og
hvorfor vi er sånn imot forurensså begynte folk og politikerne og
ning og begynner å bruke hjernen
gjøre noe med det. Jeg tror også
litt. 99% av jordas befolkning er
at det da er kommet teknologi som
naturvernere. Alle energien er
f.eks. kan fjerne oljesøl i arktis hvis
fornybar. Polsmeltingen stopper
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JERNBANEOVERGANGENE STENGES

alle hønsefarmer blir økologiske.
Tvangsforing av dyr blir ulovlig.
Det blir flere tog i verden og alle
er hurtigtog.

tikerne begynner å se fremtiden
i øynene sine, istedenfor å fortsette å bore olje finnes det mange
andre energikilder.

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VÅREN ER I ANM

Bli miljøjournalist!

Send en e-post til anne@miljoagentene.no, så 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.

Julegavemysteriet
Det er julaften og tid for å åpne julegaver, men noen har vært og sniktittet
på pakkene under juletreet.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

Ute snør det tett. Ravn kommer
inn i gangen. Han har vært ute og
laget snømann.
– Jeg gleder meg SÅ mye til å
stå på ski i morgen, sier Ravn sin
lillesøster Erle. Hun kommer inn
bak ham. Kjeledressen hennes
er full av snø.
Før middag skal alle i familien
få åpne hver sin julegave, men i år
har noen vært litt ekstra nysgjerrig.
– Hvem av dere har vært under juletreet og sniktittet på julegavene? Ravn og Erles mamma
ser vennlig, men litt strengt på
dem fra kjøkkenet. – Jeg hørte
noen som raslet med gavepapir
inne i stua, som om noen åpnet
og så pakket inn igjen en av julegavene. Da jeg gikk for å se var
det spor av snø rundt juletreet
og ut gjennom terrassedøra.
– Ikke meg. Men jeg gleder
meg veldig til å åpne julegaven,
sier Ravn.
– Jeg har ikke gjort det, sier
Erle. – Jeg har vært ute og laget
engler og monstre i snøen.
10

Pappaen deres kommer inn
i gangen. Han har vært ute og
måket snø.
– Får jeg snart åpne opp julegaven min? spør han. Jeg gleder
meg så mye til å prøve ut det nye
nettbrettet.
– Hvordan vet du at du får et
nettbrett, spør Ravn. – Har du
sniktittet?
– Åh, nei, pappaen til Ravn ser
litt brydd ut. – Det har jeg visst
lenge. Jeg ønsket meg et nettbrett, men mammaen deres fikk
velge farge.
– Jeg skal åpne først, for jeg er
minst, roper Erle ivrig mens hun
vrenger av seg kjeledressen og
løper inn i stua.
Julegaven til Erle blir tatt frem
fra juletreet. Det er en lang pakke med en liten bøy på enden.
Ravn skjønner med en gang at
det er ski.
– Hurra! Endelig får jeg ski,
roper Erle mens hun pakker opp
den lange pakken og løfter opp
sine splitter nye ski.

Ravn åpner opp et musikkanlegg med lyseblå høyttalere.
– Tusen takk mamma og pappa,
utbryter han.
– Værsågod, sier pappa. – Det
er et veldig fint musikkanlegg.
De høyttalerne står jo til og med
i stil med det nye nettbrettet mitt.
Så er det mammas tur til å åpne
pakke fra pappa. Hun får et verktøyskrin, for hun liker å snekre
og lage nye ting av gammelt treverk. Pappa åpner ivrig sin gave
fra mamma. Det er nettbrettet
han har mast så mye om. Typisk
voksne å alltid ønske seg sånne
duppedingser, tenker Ravn.
Pappa tar det lyseblå nettbrettet
ut av esken sin og viser den til
de andre.
– Akkurat det jeg ønsker meg.
Takk kjære, sier han til mamma.
– Du valgte en veldig fin farge
synes jeg.
Da er det snart tid for å spise
julemiddag, så alle går og pynter seg. Og, alle har glemt det
lille mysteriet med hvem som
har vært å sniktittet på gavene
under treet. Har du skjønt hvem
det var?
Hvem har sniktittet på pakkene
under treet? Er det lillesøster
Erle? Er det Ravn sin pappa?
Eller er det Ravn selv som har
gjort det?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 1. januar 2015
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MATFATET

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

Bakte epler med
julekrydder
Geitmyras julegløgg
Når det er kaldt ute er ingenting bedre
enn å varme seg på en god hjemmelaget
gløgg.
TEKST / FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn

Her er vår oppskrift. Vi bruker hele kryddere
som vi lar trekke i gløggen. Det gir god smak,
og ser veldig fint og julete ut i gløgg-gryta.
Ingredienser (4-6 porsjoner):
1 liter vann
2,5 dl konsentrert solbærsaft
Skall fra én økologisk appelsin (bare det
oransje, bruk potetskreller)
Saft fra 1/2 økologisk sitron
2 kanelstenger
5 nellikspiker
4 tynne skiver fersk ingefær
1⁄2 revet muskatnøtt
1 stjerneanis
5 kardemommebelger (knus med fingrene
slik at aromaen kommer ut)
SLIK GJØR DU:
Kok opp krydder, appelsinskall, og vann og
la det koke i ti minutter. Ha i solbærsaft og
sitronsaft, bland godt, og varm opp igjen til
det nesten når kokepunktet.
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Noen typer epler kan lagres lenge og blir
bare søtere og søtere gjennom vinteren.
Bakt i ovnen med litt julekrydder blir de
en fin juledessert!
TEKST / FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn

Ingredienser (4-6 porsjoner):
4 økologiske epler
2 dl økologisk rørsukker
1 ts nellik
1 ts allehånde
1 ts malt ingefær 1 ts kanel
Frø fra en vaniljestang
1 ss smør
SLIK GJØR DU:
1. Bland alle krydderene med sukkeret.
2. Skjær eplene i båter og ha dem i en
langpanne.
3. Dryss over 2 ss av krydderblandingen og
bland godt. Fordel smøret utover pannen.
4. Skjær eplene i båter og ha dem i en
langpanne.
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.

BYTTEFEST!
DU TRENGER:
En stor eller liten gjeng. At
alle tar med seg noe de vil
bytte bort. Post-it lapper eller
lignende. Et sted å ha festen.

ÅRSTID: Alle
HVA: Inviter venner, lokallaget eller naboer og
ha en byttefest. På byttefesten kan dere bytte
klær, sports-utstyr, leker, spill. Alt som ikke er
ødelagt kan byttes.
HVORFOR: Fordi det er gøy og er en
miljøvennlig måte å få nye ting på. Vi kjøper og
kaster mer og mer for hvert år som går, og ofte
kaster vi ting som helt fint kan brukes.

AKTIVITET

I hvert nummer presenterer vi en
miljøvennlig aktivitet!

SLIK GJØR DU:
Inviter folk til byttefesten i god tid.
Innlevering og utstilling: Alle tar med seg
en eller flere ting de ønsker å bytte bort. Det er
viktig at tingene er fine og ikke ødelagt. For hver
ting man har med seg til byttefesten får man en
post-it lapp med navnet sitt på. Så legger man
alle tingene utover slik at alle kan se dem. Er
det en stor byttefest kan man ha ulike ting ulike
steder. Klær et sted, leker et sted, sports-utstyr
et sted osv.
Lappeklistring: Så går alle rundt med post-it
lappene sine og klistrer på de tingene de ønsker
seg. Det er lov til å klistre lappen sin på ting
som allerede har en lapp.
Fordeling og loddtrekking: Etter en stund
er lappeklistringen over. Dette tidspunktet kan
bestemmes på forhånd. Da kan alle få de tingene som bare har en lapp. Er det flere lapper
på en ting blir det loddtrekking.
Til slutt kan man kose seg med litt økologisk
snacks og se på de fine nye tingene man har fått.
ELLERS: I 2013 kastet nordmenn 441 kg per
innbygger. Dette er 11 kg mer enn i 2012. I dag
kaster vi dobbelt så mye som for 20 år siden. Vi
må prøve å kaste mindre, og da kan vi bytte mer,
og slutte å bruke og kaste. Les mer www.loop.no
TIPS: Hold byttefest-bursdag! Inviter alle til å ta
med seg en leke de vil bytte bort. Da vil alle i din
bursdag få oppleve å få en gave, og så er det
miljøvennlig og koster det ingenting.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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Isbjørnen er en dyktig svømmer.
FOTO: William Pitcher

ISBJØRN
Isbjørnen er det største rovdyret i
verden som går på land!
TEKST: Ingvild Wollstad / KILDE: WWF
ARKTIS-EKSPERT: Nils Harley Boisen

Den holder først og fremst til i Arktis. I Norge finnes
det isbjørn på Svalbard og i de islagte havområdene
rundt.
Isbjørnen lever stort sett alene. Den går og svømmer gjerne over lange avstander, som regel med
rolige og smidige bevegelser. Men den kan også
bykse kraftig til, for eksempel når den blir skremt
eller i jakten på et bytte.
Når isen smelter bort, får
isbjørnen mindre områder
å finne mat på.

Kroppen til isbjørnen kan bli 2,5 til 3 meter lang og hannen blir størst. Hunnen blir ofte
bare halvparten så stor som hannen. Bjørnen
passer godt til å leve i det kalde klimaet, for
den har en kraftig hvit pels og et tykt spekklag
under huden. Labbene har svømmehud mellom tærne, og isbjørnen er en dyktig svømmer
og dykker. Den liker aller best å spise sel, men
kan også spise planter, egg, sjøfugl, fisk og
små pattedyr.

FOTO: Trasroid / Flickr

FOTO: Arturo de Frias Marques
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En isbjørnmamma får som regel to unger i
hvert kull. En nyfødt isbjørnunge er vanligvis
ikke større enn et marsvin, og er blind, døv og
mangler pels. Det tar flere måneder før den får
lov til å være med mammaen sin ut av hiet. Ungene følger mammaen til de er to-tre år gamle.

NATUR OG UNGDOM

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

Hva skjer med
miljøet i fremtiden?
Leder i Natur og Ungdom, Arnstein
Vestre, om fremtiden.
FOTO: Natur og Ungdom

Transport: I framtiden kommer vi til å reise mer med
tog, som går så raskt at vi bruker dem isteden for å
reise med fly. De som kjører bil, kommer til å kjøre
el-biler, som ikke forurenser, og mange flere kommer
til å sykle og gå, fordi vi har vært flinke og planlagt
byene våre sånn at det er kort å gå til butikken og til
skolen og på jobb.
Mat: Miljøvennlig mat er kortreist mat. Jeg tror vi
kommer til å fortsatt produsere mye mat i Norge. Og
så kommer vi til å utnytte fiskeressursene utenfor
kysten på en mer miljøvennlig måte, som ikke skader
korallrevene på havbunnen, men gjør at vi kan spise
mer miljøvennlig og kortreist fisk.
Den raske snø- og issmeltinga som skjer i
Arktis i dag, er en stor trussel for isbjørnen. Isen
er nemlig det stedet hvor isbjørnen finner maten
sin. Når isen smelter bort, får isbjørnen derfor
mindre områder å skaffe seg mat på. En isbjørn
kan svømme mange mil for å finne mat, men når
det blir større og større avstand mellom hvert
isflak, må den ta stadig lengre turer. Dette gjør
at det blir større fare for at isbjørnen drukner på
veien. Den forurensingen vi lager ellers i verden,
truer også isbjørnen. Miljøgiftene følger nemlig
hav - og luftstrømmene, og blir slik fraktet hjem til
isbjørnen i Arktis. Og akkurat som hos mennesket,
er miljøgifter svært farlig for helsa til isbjørnen.
Mange forskere frykter at verdens isbjørnbestand vil halveres innen 2050.

Energi: Vi skaffer oss miljøvennlig og fornybar energi gjennom vindkraft, solkraft og vannkraft. Og gjennom andre typer fornybar energi som vi ikke har forsket nok på ennå, men som kommer til å bli større i
framtida, som bølgekraft, tidevannskraft og saltkraft.
Klimaendringene: Vi har
klart å stoppe klimaendringene gjennom å tenke
globalt og handle lokalt.
Norge har gått foran og kutta
våre klimagassutslipp drastisk. Vi lever i et samfunn der
det ikke er klimagassutslipp i
det hele tatt. I historiebøkene
vil det stå at grunnen til at vi
klarte det var at vi som lever i
dag tok ansvar.
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HVA TENKER DE VOKSNE
OM FREMTIDEN?
Noen ganger så klarer faktisk vi mennesker å gjøre noe med miljø og klimaproblemer. Men vil vi klare det i
fremtiden også? Vi har spurt ledere i
forskjellige miljøorganisasjoner om hva
de tror om fremtiden.
Av Anne Bleiklie og alle som har svart på spørsmål

TINE SUNDTOFT,
miljø- og klimaminister
Tine Sundtoft fra partiet Høyre, ble minister
for klima og miljø i 2013.
I fremtiden bruker ikke bilene og flyene bensin og diesel lenger. De bruker elektrisitet, hydrogen eller drivstoff laget av skog, avfall og alger. Vi må kjøre mindre
bil, i stedet håper jeg at vi går, sykler og tar buss,
trikk, t-bane og tog. Energien må vi skaffe fra vind,
sol og bioenergi (skog). For å stanse klimaendringene må alle land i verden samarbeide. Vi har bare
én jordklode, og den har vi sammen. Det må bli dyrt å
forurense og å slippe ut klimagasser. Å stoppe klimaendringene krever at vi endrer mye i hele samfunnet.
Det blir vanskelig, men jeg tror vi klarer det.
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LARS HALTBREKKEN,
leder i Naturvernforbundet
Naturvernforbundet er 100 år i år og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon.
De har over 20 000 medlemmer og rundt 100
fylkeslag og lokallag i hele landet.
I fremtiden tror jeg vi kommer til å sykle mye mer. Det
er bra for kroppen vår også. Vi kommer til å ta mer
buss, tog og trikk og el-bil. Vi må skaffe oss mat på en
mer miljøvennlig måte. I dag reiser maten forferdelig
langt før den havner på kjøkkenbordet vårt. I fremtiden må vi spise mat som har reist kort og som er
dyrka uten gift og sprøytemidler. Jeg tror vi har klart å
stoppe klimaendringene ved å kjøre mindre bil, brukt
mindre energi og spist sunn, god og miljøvennlig mat.

ARILD HERMSTAD,
leder i Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. De er en av
Norges største miljøorganisasjoner med over
23.000 medlemmer og 20 lokal- og studentlag over hele landet.
I framtiden har vi sluttet å sløse med begrensede ressurser, først og fremst gjennom at folk er mer bevisst
på forbruket sitt og hvordan de kan bidra til å ta vare
på miljøet. Vi spiser mindre kjøtt, og kaster ikke lenger
masse fullt spiselig mat. Vi bruker også bedre jordbruksteknikker slik at vi tar vare på mer av råstoffene
som den rike jordkloden vår kan by på. Oljesektoren
som en gang var den største i Norge er så og si borte,
men all kunnskapen som ble bygget opp i oljetiden
har vært veldig nyttig i omstillingen som ligger bak
oss. Det tok tid, og det var nødvendig å mobilisere
store deler av befolkningen for å få politikerne og de
store oljeselskapene til å endre kurs, men heldigvis
fikk vi det til før det var for sent. Nå jobber alle mindre,
og har mer tid til å være sammen med venner og familie, til å være i naturen og andre ting vi liker å gjøre.
Vi dyrker mer av maten nær der vi bor, også i byene,
og det er mange som er jobber med å ta vare på og
verne om den verdifulle naturen.

NINA JENSEN,
leder i WWF Norge.
WWF står for World Wide Fund for Nature, og
er en av verdens største og mest respekterte
uavhengige miljøvernorganisasjoner. De
har aktiviteter i mer enn 100 land i alle verdensdelene. Her hjemme i Norge har de over
17.500 medlemmer og givere.
I fremtiden vil de fleste av verdens unge jobbe i jobber
som ikke finnes i dag. Nye jobber vil oppstå innenfor
teknologi, matproduksjon, ny fornybar energi, restaurering av natur og økosystemer, krisehåndtering (klima, naturkatastrofer) og bærekraftige investeringer.
Jeg tror at vi har klart å stoppe klimaendringene ved
at vi sluttet å putte penger i problemet (fossil energi)
og heller putte penger i løsningen (fornybar energi).
Hele verdens energiforsyning kan bli 100% fornybar
innen 2050. Vi må slutte å kaste over halvparten av
all mat som produseres og kjøpes. Vi vil fordele ressursene bedre og produsere mer kortreist mat på naturens premisser.
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OPPSLAGSTAVLA
Over 50 000
tonn uadressert
reklame dumper
Nei takk til
ned i postkasuadressert reklame! sene våre hvert
år, du kan enSett opp et klistremerke kelt være med å redusere det!
med ”Nei takk til uadressert Trenger du et slikt klistremerke
reklame!” på postkassen.
kan vi på Hovedkvarteret sende
deg et i posten.

Miljøtips:

NAJS ELLER BAJS?
Batterijakten
Snart er det klar for en
ny runde med batterijakt, en miljøvennlig
konkurranse for alle
fjerdeklasser. I fjor
samlet vi inn over 65
tonn batterier, klarer
vi å slå rekorden i år?
Følg med på
batterijakten.no.

Slaps

Søppel i naturen
Palmeolje i
julegodt
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Julegaver

Verve en
miljøagent

Hugge sitt
eget juletre

Å stå på tomgang
Verdens mest
unødvendige bilkjøring
er tomgangskjøring.
Biler slipper ut karbondioksid, som gjør jorda
varmere og nitrogenoksider, som forurenser
lufta vi puster inn.
Står bilen i ro mer enn
20 sekunder, lønner det
seg for både miljøet og
for lommeboka å slå av
motoren.

RØDLISTA:

OTER

Oteren er et lekent dyr som
kan oppholde seg under vann
i flere minutter!
TEKST: Ingvild Wollstad
OTER-EKSPERT: Christian Børs Lind

Den har nemlig nesebor som kan
lukkes, for eksempel under dykking,
og kroppen er godt tilpasset et liv
i vann. Den er lysebrun og smidig,
med en nesten hvit flekk på haken,
og blir mellom en halv til en meter
lang. Oteren har også svømmehud
mellom tærne.
Oteren er et rovpattedyr som
er glad i å spise fisk. I Norge
har vi otere både i innlandet og
ved kysten. Den holder seg som
regel i nærheten av vann, slik at
den har tilgang på fisk.
I Norge regnes oteren som en
sårbar art. Det er fordi det har vært
skuddpremie på oteren på grunn
av pelsen, og miljøgifter og vassdragsreguleringer ødelegger oterens leveområder. Det er dessuten
mange otere som blir påkjørt av
biler når de krysser veier. Oteren
ble totalfredet i Norge i 1982.

NASJONAL RØDLISTE:

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

MILJØKJENDISEN

TOOJI
Touraj Keshtkar bedre kjent som Tooji er sanger,
barnevernspedag, modell og programleder for MGP
Jr. Han elsker å løpe barbeint og mener at man ikke
bruker en kalori på å sortere søppel, så lett er det!
Miljøagentene stilte Tooji noen spørsmål. Her er det
han svarte.

er virkelig helter som alle – også
artister og andre kjendiser – kan
lære mye av. Spre budskapet
deres og kjemp for en bedre verTEKST: Sofie Bersaas og Anne Bleiklie / FOTO: NRK
Er du glad i være ute i
er det så enkelt å bare sortere den. Det er kun vår egen fantasi
naturen?
riktig. Man bruker ikke en kalori som er begrensningen for hva vi
kan skape. Men alt kommer med
– Hvis jeg har vært i byen altfor på det!
hardt arbeid og tid. I BELIEVE
lenge (som jeg oftest er), tar det
IN YOU!
lenger tid for meg å venne meg til Reiser du miljøvennlig?
å være ute i naturen. Men gi meg
– Vet ikke hvor miljøvennlig jeg
en dag og vips så forvandles jeg reiser for å være helt ærlig? Hviltil en ekte naturbarn. Elsker å ke tips har dere? :)
løpe barfot, bade og ligge på en
varm sten og kjenne sola varme. Hva er ditt beste miljøtips?
– Mitt beste miljøtips er vel til
Spiser du økologisk mat?
de voksne. Akkurat i storbyene
– Når jeg handler prøver jeg å er det så lite behov for bil. Bevelge det som er økologisk. Det nytt deg av sykkelen, gå eller ta
er ikke alltid jeg er like flink, men kollektivt.
jeg har det i bakhodet.
Har du en hilsen til
Er du flink til å sortere søppel? Miljøagentene?
– Når mulighetene byr seg, så
– Jeg er så stolt av dere. Dere

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 jul?
19

MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!

Sander fra
Nesodden!
Sander er en ekte miniagent.
Han er 5 1/2 år og bor på
Nesodden.
TEKST / FOTO: Anne Bleiklie

Han er miljøagent fordi han vil passe på
naturen, og passe på at ingen dreper dyr.
Sander er veldig opptatt av Ø-merket.
Det betyr at noe er økologisk, og da er
det bedre for naturen og dyrene. Han
passer på at mamma og pappa kjøper
mat med Ø-merket.

Visste du at huden
til isbjørnen er
svart under pelsen?

Finn julegavene!
Hvor mange julegaver
som denne kan du
finne i bladet?
Tell med denne også.
Send inn svaret til
post@miljoagentene.no,
eller fyll ut svarkupongen bak
i bladet. Da kan du vinne fine premier!
Svarfrist: 1 januar 2015
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Fargelabyrint

Full snøstorm

Hjelp nissen

Skjult beskjed

Hjelp nissen med å finne veien til juletreet!

Hva sier miniagentene? Tips: Bruk et speil!

Finn en vei fra det nederste venstre hjørnet
til det øverste høyre hjørnet. Veien må gå
gjennom like mange ruter av hver farge,
bortsett fra hvit.

Hvor mange snøflak kan du
telle her?

,DOG NE AH
!LUJ GILNNEVØJLIM
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LOKALLAGET
Det nyoppstartede
lokallaget på Øya i Trondheim!

LOKALLAGS

NYTT
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På Nesodden har Miljøagentene
stått på stand. Vårin og de andre
miljøagentene vervet nye medlemmer og fortalte om hvor viktige det
er å engasjere seg for miljøet.

Miljøagentene på Ås
har vært på miljøverksted for å
lære mer om hvordan vi kan lage
fornybar energi fra sol og vind. De
lagte også små biler som går på
solceller og små dampbåter som
de prøvde i dammen etterpå.

Miljøagentene på Kringlebotn
har vært på nattvandring på
akvariet i Bergen. Da hadde de
med seg lommelykter slik at de
kunne se alle dyrene som gjemte
seg i mørket.

Miljøagentene i Oslo har vært
med på Naturvernforbundet sin
miljøfestival og folkefest i Spikersuppa. Der verva de mange nye
medlemmer og miljøagent Eliah
holdt hilsningstale.

Lokallaget på Øya
Det nyoppstartede lokallaget Øya i Trondheim
synes regnskogen er viktig.
TEKST: Emilie Bersaas og lokallaget Øya i Trondheim / FOTO: Lokallaget Øya i Trondheim

Ett av de nye lokallagene vi har
fått i år er Trondheim Øya. Miljøagenten Wilhelm og vennene
hans bor på et sted som heter
Øya i Trondheim og de hadde
lyst til å jobbe for miljøet sammen. Rett før sommeren hadde
de møte der de snakka om hva
de vil gjøre i lokallaget og hva de

synes er viktig. Etter møte ble det
pizzaboller og natursti.

vil arrangere en miljøaktivitetsdag på Lavollan til våren, og at
de skal være bøssebærere for
TV-aksjonen 2015 som går til
Regnskogfondet. I tillegg skal de
ha fokus på å verve nye medlemmer fremover.
Wilhelm er leder i lokallaget.

Miljøagentene i Trondheim
Øya synes regnskogen er viktig og har derfor laga en plakat
om det. De har lyst til å samle
inn penger til regnskogen. På
årsmøtet sitt bestemte de at de

Møte i lokallaget.

Vil du at vi skal presentere
ditt lokallag?
Send en mail til:
emilie@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!

Mange lokallag deltok på Gå til
skolen aksjonen.
FOTO: Jo Straube

Miljøagenter fra Akershus og
Oslo har deltatt i paneldebatt
om regnskogen.
Mange lokallag deltok på landsleiren. Der lagte vi banner,
hadde energikamp og diskuterte
hvordan vi skal få enda flere til å
bry seg om miljøet. Neste år må
DU bli med!

Miljøagentene i Sogn og
Fjordane har deltatt på
mobilitets-uka.
Har ditt lokallag gjort noe spennende i det siste? Send en mail
til emilie@miljoagentene.no og
fortell om det. Send gjerne også
med et bilde.
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UT I VERDEN

Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les mer om det her!

N

W

E
S

KJEMPER FOR
REGNSKOGEN

Raoni er en berømt indianer-høvding
som tilhører kayapo-stammen i Amazonas. Han har reist verden rundt for å
snakke om regnskogen. Da han var på
besøk i Norge møtte han kong Harald
og en gjeng miljøagenter.
TEKST: Anne Bleiklie og Kristian Skjellum Aas / Naturvernforbundet
KILDE: Aftenposten Jr
FOTO: Hanne Brown / Regnskogfondet
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omgjøres til soyaåkrer. Det rike dyrelivet forsvinner
og elvene forurenses på grunn av jordbruket.
- Hvordan skal vi drikke vann når elvene våre blir fulle
av sprøytemidler, spør høvding Raoni. Elvekildene
ligger utenfor territoriet vårt, men det er vi som lever
av fisken i elva som rammes hardest.
Raoni hadde et tett program i Norge, og møtte
blant annet kong Harald, men tok seg også tid til
å møte Miljøagentene. Miljøagent Elsa (9) lurte på
hvordan det er å bo i regnskogen? Raoni forteller
at han og familien bor i et langt, firkantet hus med
stråtak. Og at de sover på matter på gulvet og spiser
fisk og dyr som de jakter på. Før bodde de i et kjempestort område. Da flyttet de fra sted til sted sånn
at skogen kunne vokse opp igjen på de stedene de
flyttet fra. Nå må de bo på samme sted hele tiden
fordi regnskogen blir mindre og mindre.
Miljøagentene lurte også på hvorfor han har ei
plate i leppa.
– Det er en plate som krigerne (lederne) hos kayapoindianerne har. Den skal gi oss styrke til å ta vare på
folket vårt. Faren min spurte meg om å sette den inn
da jeg var 15 år. Det var vondt i begynnelsen, men nå
er den ikke vond. Jeg sover med den om natten, men
tar den ut og vasker den av og til, sier Raoni.
Raoni bor i Amazonas. Det er verdens største
regnskog, men den blir mindre hver eneste dag, fordi
den blir hugget ned. Det gjør at indianerne som bor
i skogen får mindre plass. Høvdingen Raoni forteller om hvordan de ser at regnskogen blir tørrere på
grunn av klimaendringer og fordi de hugger skogen,
og at det blir vanskeligere og vanskeligere å leve
av skogens ressurser. Kayapo-indianerne opplever
at mer og mer regnskog utenfor territoriet deres

Miljøagent Theo (12) spurte Raoni hvor han
samler kreftene fra til å fortsette å kjempe for regnskogen.
– Jeg tenker på folket mitt, og er takknemlig overfor
alle som har hjulpet oss med å ta vare på regnskogen, sa Raoni. Han har et råd til alle miljøagenter:
– Ikke bruk mer enn dere trenger! Det er det beste
dere kan gjøre for å ta vare på jorden. Hvis vi ikke tar
vare på jorden vår nå, vil det være for sent senere.
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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 man av og til kan
være med på i denne årstida.

SNOR

FIN
BRUKER
ØYNENE STJELE

SNAKKE

SVAR:

SPØRRE

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!

NOE MAN
SKRIVER
PÅ
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SVARF
1. JAN RIST:
UAR 2
Send in
015
n svare
pos

TO LIKE

1
2
3
4
5
6
7
8

I London finnes SANT USANT
det ingen
telefonkiosker.
Noen haiarter
kan bli over
100 år gamle.
Tine Sundtoft er
sirkusdirektør.
Nina Jensen er
leder i WWF.
Oteren er glad
i å spise fisk.
Isbjørnen er en
truet dyreart.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

Indianeren
Raoni bor på
Nordpolen.

SANT USANT

Det egentlige
navnet til Tooji,
er Nils Petter.

SANT USANT

3

Hvilke ord
passer ikke inn?

I hvert av de fire ordgruppene finnes det et ord
som ikke passer inn med de andre. Kan du finne
ut hvilket?

1
3
5

KATT

HUND

HEST

BIL

BÅT

SYKKEL

EPLE

TOG

MOR

BLYANT

FAR

BROR

2

SOL

PLANET

SKO

STJERNE

4

TRE

GENSER

LUE

JAKKE

6

VOTT

FIRE

SJU

4

Sudoku

Fyll inn tall mellom 1 og 6. 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.

TI

3

6
5 2

2
6

1
4
2

1
2 5
6

3

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

5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3:
1:_______________ 2:_______________ 3:_______________
4:_______________ 5:_______________ 6:_______________

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

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

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

Mobil:........................................................................................
E-post:......................................................................................
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LØSNINGER OG VINNERE
LØSNINGER PÅ PREMIEOPPGAVER

MILJØAGENTRAPPORTEN 4 / 2014
Løsning på oppgave 1:
Setningen er: Gå til skolen
Vinner: Mikkel Tharaldsen,
8 år, fra Askim
Løsning på oppgave 2:
Svar på Sant eller Usant:
1 – SANT, 2 – USANT,
3 – SANT, 4 – SANT,
5 – USANT, 6 – USANT,
7 – SANT, 8 – SANT,
Vinner: Henny Marie Smelhus
Sveen, 13 år, fra Vinterbro

Løsning på Ravnhistorien:
Det var bakeren selv. Han
avslørte seg ved å si at det
var klær i matavfallet. Det
visste bare Ravn og den
skyldige.
Løsning på Miniagentoppgaven:
9 elgskilt
Vinner: Dag Bremnes Ese,
4 år, fra Bosberg

Løsning på oppgave 3:
Løsningstall grønn
sudoku: 1
Løsningstall rød sudoku: 2
Vinner: Frida Sofie Smelhus
Sveen, 11 år, fra Vinterbro
Løsning på fargelabyrint på side 21:
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VI SEES
I 2015!

GODT NYTT ÅR!

Løsning på snøflakoppgave på side 21:
30 snøflak
Løsning på labyrint på side 21:

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene anbefaler:

Velg miljøsmart!

Refillbare telys som kan brukes om og om igjen.

39,Telys startkit

Det miljøvennlige telyset, et moderne
og bærekraftig alternativ. Brenner
med klar og fin flamme. Når lyset har
brent ned fyller du enkelt lyskoppen
med ny stearinlysrefill. Inneholder
2 lyskopper og 8 telysrefiller med
brenntid ca. 5 timer.
44-1290
44-1291 Telysrefill 20-pack 39,44-1292 Lyskopp 3-pack
39,-

Refill av 100% stearin.
Fast og fin flamme i opp
til 5 timer.

Lyskopp med glassmansjett gir finere
lys enn vanlige telys.
Med løstagbar bunnplate av silikon som
rengjøres enkelt.

clasohlson.no
Clas Ohlson på Facebook
Løsninger, inspirasjon og tilbud!
Prisene gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest den 23. november 2014.
Vi tar forbehold om ev. trykkfeil samt utsolgte produkter.

Miljøagentene takker for støtten!

3088-0006

Miljøagentene takker for støtten!
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Hva er mest miljøvennlig?
a) Bil

2

b) Fly

c) Tog

Norge har 33 isbreer. Hvor mange av breene
har blitt mindre de siste årene?

7!

Hint: D
flere et er
enn
2

3

Er det sant at kuer promper klimagasser?

Få med klassen
på Miljøtoget!

Svar: 1: c) tog. 2: 28 isbreer har blitt mindre. 3: Ja, de promper metangass.

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!

Miljøagentene takker for støtten!

HEi!

Visste du at Coop Änglamark
økologisk melk kommer fra kuer
som har god plass, mye lys og
spiser gress og fôr som er helt
uten kjemiske sprøytemidler?

Kuene som lager Coop Änglamark
melk trives derfor med jobben
sin, og alle vet at glade kuer
gir den beste melka.
Coop Änglamark er Coops egen serie med
økologiske, miljø- og allergivennlige produkter.

Smak og døm selv!

NYHET
NYT T D
!

ESIGN
OG ME
D SKRU
KORK!

Coop Änglamark melk får
du i utvalgte Coop-butikker.

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

