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HEI!

KJÆRE
MILJØAGENT!
HA EN FIN
MILJØHØST!
Håper du har hatt en miljøvennlig
og superfin sommer. Nå er høsten
her, og kanskje du har dyrka noen
ting selv som begynner å bli modent,
og som du kan spise. Butikkene er
i alle fall fulle av norske grønnsaker
og frukt som er både økologiske og
kortreiste. Nam nam!
Snart er det tid for Miljøagentenes
årlige gå til skolen-aksjon. Da prøver
vi å få flest mulig til å gå eller sykle til
skolen. Det er bra for miljøet! Få med
klassen og skolen din på aksjonen!
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Er du medlem i et lokallag, eller
har lyst til å starte ett? Da kan du
bli med på landsleir i september.
Der får du lære masse nytt om
å drive lokallag og møte mange
miljøagenter fra hele landet. Meld
deg på nå!

Min største miljøbragd:
Jeg lager invitasjoner selv,
pakker inn gaver med grovt
papir, kjøper brukte klær
og sorterer søppel. Jeg har
fått med hele skolen på gå
til skolen dagen.

Hovedkvarteret håper å se deg
på landsleir!

Min største miljøtabbe:
Jeg har reist med fly mer

enn jeg pleier :(
Derfor er miljøvern viktig:
Hvis vi ikke passer godt
nok på jorda vår, blir jorda
syk! Og det vil vi ikke! Husk
at jorda vår er den eneste
jorda vi har. Ta vare på den!
Miljøvennlig hilsen fra
Miniagentix

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.

Fugleøy i Telemark
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

På Jomfruland i Telemark kryr det av fugler. På
fuglestasjonen på øya ser de mellom 220 og 250
forskjellige fuglearter hvert år! Mange av dem er
trekkfugler som lander her på vei til norske hager,
skoger og fjell etter en vinter i varme strøk. Gulsangeren er ikke mer enn 12-14 centimeter lang.
Likevel har den flydd helt fra jungelen i Afrika når
den kommer til oss. Om noen uker gjør den seg
klar til å reise tilbake. God tur, alle småfugler!

Se opp for mikroplast!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Beat the microbead

Små plastkorn skjuler seg i noen tannkremer og
ansiktsskrubb-såper som selges i norske butikker.
Det har miljøorganisasjonen Naturvernforbundet
avslørt. Hver flaske kan inneholde mange tusen små
plastkorn, som skylles ut i sjøen gjennom kloakken
etter bruk. Der forurenser de havet og skader sjødyr,
som får dem i seg. Naturvernforbundet ber nå butikkene om å slutte å selge disse varene.

Batteri i retur
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Pagadesign Istockphoto

Det finnes massevis av batterier, og de brukes i alt
fra klokker til biler og ubåter. Mange batterier inneholder giftige metaller. Derfor er det viktig å hindre at
batterier havner i naturen. Det finnes egne fabrikker
hvor de tar ut metallene, renser dem og smelter dem,
slik at de kan brukes på nytt. Tenk på det, neste gang
du bytter batterier! Kanskje de stammer fra en ubåt
eller en snakkende dokke?
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Bølleplanter til
salgs
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Mette Christensen

Visste du at det finnes bølleplanter? Lupiner, rynkeroser og platanlønn er blant de verste. De ser kanskje
vakre ut, men de skaper store problemer i naturen
vår. Dette er utenlandske planter som sprer seg raskt
og tar plassen fra norske arter. Likevel kan du få kjøpt
dem på mange hagesentre. En ny undersøkelse viser
at 32 av de verste bølleplantene selges uten advarsel. Du kan finne listen på www.nogm.no. Vis den til
foreldrene dine, så får de vite hva de ikke skal kjøpe.

Mer opptatt av
klima
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Coldimages Istockphoto

Nordmenn er mer opptatt av klima enn på lenge.
Det viser en ny undersøkelse. Mange ønsker mer
fornybar energi, bedre buss- og togtilbud og satsing
på miljøvennlig teknologi. Tre av ti nordmenn mener
at klimaendringer er en av de største utfordringene
vi har. Det er folk under tretti år som er mest opptatt
av å gjøre samfunnet mer klimavennlig. Det lover
godt for fremtiden.

Får betalt for
å sykle
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Ljupco Istockphoto

Tenk om du kunne fått penger for å sykle til skolen! I
Frankrike har de nå begynt å betale voksne for å sykle
til jobben. Det gjør de for at de skal slutte å kjøre bil,
og da blir det mindre forurensning. Foreløpig gjelder
ordningen 10 000 personer på 20 arbeidsplasser.
I Danmark, Nederland, Tyskland, Storbritannia og
Belgia har de lignende opplegg. På tide at Norge
følger etter?
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TEMA: NORGE
Miljøet i Norge
Hvordan er miljøet i Norge i dag? Går det bedre eller
dårligere enn før? Og hva er de største miljøproblemene? Og hvordan har miljøproblemene forandret
seg de siste 200 årene?
TEKST: Anne Bleiklie / KILDE: miljostatus.no

FOTO: Natur og Ungdom / Jan Petter Vad

BAKGRUNNSFOTO: Natur og Ungdom / Ann Christin Jacob

For 200 år siden var Norge et ganske fattig land. Vi levde av
det naturen gav oss, og det vi tjente mest penger på var landbruk og fiske. I 1969 fant vi masse olje i Nordsjøen, og etter
dette har Norge blitt et av de rikeste landene i verden. Nå tjener
vi mest penger på å selge olje og gass. Dette påvirker hva som
er våre miljøproblemer.

FORURENSING OG
MILJØPROBLEMER
FØR: Vi kunne ofte både se og
lukte hva som var miljøproblemer. Det kunne være røyk fra
en fabrikk, ulovlig dumpet avfall
eller et skadelig utslipp i en elv.
Forurensingen var ofte lokal, og
enklere å gjøre noe med.

NÅ: Miljøproblemene er ofte
usynlige, som miljøgifter i mat
og støv. Mange problemer
påvirker hverandre, som klimaendringer, miljøgifter, fremmede arter og ødeleggelse
av naturen. Forurensing og
miljøproblemer er globale, og
må løses sammen med mange
land i verden.

HVA HAR SKJEDD
OG HVORDAN GÅR
DET NÅ?
INDUSTRI
Fabrikker og
industri som
forurenset mye, har
fått strenge krav fra de som
bestemmer. Sammen med ny
teknologi har det gjort at fabrikker og industri forurenser
mindre nå enn før.
I dag: Vi må fortsette å stille
krav til fabrikker og industri, og
utvikle ny teknologi sånn at de
kan bli enda mer miljøvennlige.
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SUR NEDBØR
Sur nedbør var et
stort problem for
30 år siden. Utslipp
fra fabrikker i andre land kom
med skyene og regnet ned
over Norge og andre land i
Europa. Flere skoger ble syke,
trær døde og fiskestammer i
elver og vann ble syke og noen
døde helt ut. Så begynte man
tilsette masse kalk i elver og
vann for å nøytralisere syren,
og sammen med mindre utslipp fra fabrikker og industri
har dette gjort det mye bedre.
Skogene er friske og flere
fiskestammer er på vei tilbake.
I dag: Fremdeles bruker
Norge ca 80 millioner i året på
kalking. Og utslipp fra fabrikker og industri kan fortsatt bli
mindre.
MILJØGIFTER
Miljøgifter som PCB,
kvikksølv, dioksiner
og bly var et stort problem. De
siste 20 årene har strengere
krav, forbud og kontroller gjort
at utslippene er halvert. Det
har gitt oss renere luft og vann
og mindre miljøgifter i maten
som både mennesker og dyr
spiser.
I dag: Miljøgifter er fortsatt
et stort miljøproblem. Selv om
Norge har kuttet sine utslipp
får vi fortsatt miljøgifter gjennom luften fra utslipp i andre
land, eller gjennom ting vi bruker til vanlig som klær, mobiltelefoner og leker som lages i
andre land.

AVFALL
Avfall har alltid vært
et miljøproblem. Men
før kastet vi nesten alt på store
søppelfyllinger, hvor det lå og
luktet vondt og forurenset. Nå
har vi blitt mye flinkere til å gjenvinne avfallet vårt. Faktisk så blir
nå 85% av avfallet gjenvunnet.
I dag: Fordi vi kjøper mye mer
nå enn vi gjorde før så kaster vi
også mer og mer for hvert år. I
Norge kaster vi ca 10 millioner
tonn hvert år. Dette må vi snu. Vi
må kjøpe mindre, kaste mindre
og gjenvinne mer.
NATURVERN
Naturvern er viktig
for å ta vare på naturen.
Allerede i 1884 ble det første
norske naturområdet vernet.
Og vi har fortsatt med å verne
naturområder i fjellet, skogen,
elver, vann og havområder, sammen med flere planter og dyr.
I dag: I dag er 17% av norsk
natur vernet, og vi kan fortsatt
bruke den fine naturen vår. Enkelte dyr og planter er også
vernet. Det har gjort at blant annet fjellreven og havørnen, som
nesten var utryddet, nå ser ut til
å klare seg.

HVA SKJER
FREMOVER?
Klimaendringene er vår tids
største utfordring. Klimaekspertene sier at for å unngå de farligste klimaendringene må ikke
gjennomsnittstemperaturen på
jorda stige med mer en 2 grader.
Skal vi klare dette må vi slippe
ut halvparten så mye klimagasser eller mindre de neste 30
årene. Alle land må gjøre det de
kan, men det er de rike landene,
som har stått for de største utslippene, som må ta de største
kuttene. Det betyr at Norge må
kutte utslippene med mellom
80 og 95%. Da må vi handle nå
og omstille oss drastisk. I løpet
av de neste 40 årene bør vi kun
bruke fornybar energi.
Selv om vi lykkes i å redusere klimagassutslippene vil det likevel
skje store endringer i verdens
klima. Derfor er det også viktig
å tilpasse seg klimaendringene,
samtidig som vi jobber for å hindre dem.

Havørn i Svolvær, 2012
FOTO: Yathin S Krishnappa

EMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA /07TE

NYBARTN NYTT STO
M

IL

JØ

ETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
ETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOMKRAFTVERK AV KOLA ATOM

E

JOUR PÅ NORSK
OLJEBORING
T SOKKEL VANNET STIGER VAN

NALIS

K
AV KOLA ATOMKRAFTVERK
G AV KOLA ATOMKRAFTVERK
KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

RDFØRER
Min tur i Afrika

UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

ENERGI
PRESSE

Miljøagent Elida 10 år har vært i Afrika. Her kan du
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LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB
TEKST: Elida Haltbrekken Tveitdal / FOTO: Lars Haltbrekken
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NEKTER Å INNGÅ FORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE
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Først var vi noen dager i Nairobi.
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Det hadde kommet altfor mye
Der var det masse kø og foruren- unormalt regn på grunn av klisning så man brukte lang tid på maendringer. Og veien var ikke
å komme frem der man ville. En laget av asfalt som her i Norge,
dag dro vi til et Masai-marked men av en slags leire, så hvis det
der hadde de alt fra små tre-dyr var alt for mye vann i veien er det
til store klær. Jeg syntes det var lett og kjøre seg fast. Vi møtte
litt masete der for alle kom bort på en buss som hadde kjørt seg
til deg og prøvde å selge ting. fast så vi måtte stoppe og tenke
I Nairobi dro vi også til et sted ut en plan. Etter en stund ble
der de hadde mange krokodiller. det til at vi ikke kunne dra til den
N NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA
Mens vi var der fikk vi sett struts, leiren vi tenkte, men til en annen
krokodille, kamel og noen hester. som var mer som et hotell. Her
RAMTIDA
var det aper overalt. I Kenya er
Vi kjørte en skikkelig kul safari- det mer vanlig å se aper rundt
bil til Amboseli, men turen gikk omkring enn og se katter rundt
dessverre ikke helt som planlagt. omkring her.

Vi tok natt-toget til Mombasa,
det var helt forferdelig! Sengene
var skrapt opp, maten smakte
plastikk og det var et hull i gulvet der man skulle gå på do.
Da vi kom frem bodde vi på et
hotell med trehytter, i en skog
eieren hadde lagd for å ta vare
på dyrene der. Der gjorde vi for
det meste bare èn ting; bade på
strender.

LOFOTEN

POLITIKK NY MENINGSMÅLINGVIL
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

HINDRE

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

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.

Kampen om miljøprisen
Den årlige miljøprisen skal deles ut til den mest
miljøvennlige bedriften i kommunen, der Ravn
bor. I år sitter Ravn i juryen.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

De tre nominerte er klesbutikken, frisørsalongen og det lokale
bakeriet. Bakeren har vunnet
de siste to årene, og har i år
muligheten til å vinne for tredje
gang på rad.

– Hvor blir det av frisøren, da?
spør juryformann Fredrik Granskog. Kun sjefen for klesbutikken
og bakeren har møtt opp presist
til siste sjekk. De har undersøkt alle tre for alle miljøkriterier
og det er veldig jevnt mellom
konkurrentene. Alt som gjenstår er å se i søppeldunkene
til bakeren.
– Beklager at jeg er litt
sein, jeg måtte ta imot en
leveranse med økologiske
hårprodukter, sier frisøren
som kommer løpende.
– Da kan vi gå bort til bakeriet,
så skal vi se om vi får kåret en
vinner, sier juryformannen.

MATAVFALL
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De kommer til baksiden av
bakeriet hvor søppeldunkene
står inne i et skur. Mens Juryformannen småsnakker med
konkurrentene går Ravn inn i
skuret og ser oppi dunkene.
I matavfallsdunken har noen
kastet en masse klær og tekstiler.
– Her er det noe feil, sier Ravn.

Matavfallsdunken er full av ikkeorganisk avfall.
– Sabotasje, utbryter bakeren.
– En av de to andre har dumpet sin egen søppel i matavfallet
mitt for at jeg skal tape.
– Den av dere som har gjort dette
bør stå fram nå med en gang, sier
juryformannen til butikksjefen og
frisøren. De to ser mistenksomt på
hverandre.
– Så det var derfor du kom for
seint til møtet, sier butikksjefen
til frisøren. – Du kom hit først,
for å spolere for bakeren.
– Det er løgn. Jeg tror det er du
som har gjort det, du var veldig
rask med å legge skylden på meg,
svarer frisøren på butikksjefens
anklage.
– Ja det er vel ingen her som
har så god tilgang på klær og
tekstiler som deg, sier bakeren
til sjefen for klesbutikken.
– Nå holder det, sier juryformannen. Hvis hverken frisøren
eller butikksjefen tar på seg ansvaret for dette har jeg ikke noe
annet valg enn å erklære bakeren for vinner av miljøprisen.
Ravn kommer ut av skuret og
stiller seg ved juryformannen.
– Ikke noe problem, sier Ravn.
– Jeg vet hvem den skyldige er.
Hvem tror du har puttet feil søppel
i matavfallet til bakeren?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 1. oktober 2014
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MATFATET

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

SLIK GJØR DU:
1. Dette gjør du:
Sjekk blåskjellene. Lukker de seg ikke når
du klemmer lett på dem er de døde og må
kastes. Fjern skjegg og rur.
2. Rens og hakk vårløk, hvitløk, chili og
koriander. Skjær limen i båter.
3. Legg cirka 2 meter med aluminiumsfolie
på benken og brett den dobbelt.
4. Ha olje utover folien. Legg blåskjellene
oppå sammen med vårløk, hvitløk og chili
og pakk godt sammen så det blir tett.

Blåskjell på grillen

5. Legg blåskjellpakken på bålet eller
grillen uten å utsette den for direkte flammer.
Da kan det svi seg! La den ligge i 10
minutter.

Blåskjell finnes langs hele kysten. De
vokser på svaberg, på bryggestolper og
i fjæra. De smaker deilig av sjø, og er
enkle å tilberede.

6. Åpne pakken og ha koriander og limesaft over de nydampede blåskjellene. Er
det noen skjell som ikke har åpnet seg må
du kaste dem.

TEKST / FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn

Skjellene du plukker selv er aller best, men
du får kjøpt gode økologiske skjell i butikken
også. Gi dem litt varme, og de åpner seg.
Det betyr at de er ferdige. Blåskjell som ikke
lukker seg før du tilbereder dem, er døde og
må kastes.
DU TRENGER:
2 kg ferske blåskjell
4 vårløk
2 hvitløksfedd
Chili etter smak
1 neve fersk koriander
2 lime
3 ss matolje
Aluminiumsfolie
PSSSST! Visste du at blåskjellene gjør
en viktig jobb for miljøet.: Skjellene renser
sjøvannet for alger. Et vanlig blåskjell kan
filtrere nesten 3 liter vann på en time!
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TIPS!
Prøv deg frem med forskjellige friske urter.
Det beste er å dyrke selv fra økologiske frø!
PASS PÅ!
Av og til er blåskjell ikke spiselige på grunn
av giftige alger. Heldigvis tester Mattilsynet
blåskjell fra forskjellige steder langs kysten
hver uke. Du kan sjekke blåskjellvarselet på
matportalen eller ringe blåskjelltelefonen på
820 33 333. Blåskjellvarselet forteller hvor
du kan finne skjell som ikke er forurenset av
giftalger.

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.

GÅ TIL
SKOLEN
DU TRENGER:
En trygg skolevei eller følge
av en voksen

AKTIVITET

I hvert nummer presenterer vi en
miljøvennlig aktivitet!

ÅRSTID: Alle
HVA: Gå eller sykle til skolen istedenfor å bli
kjørt.
HVORFOR: Klimaet på jorda er i endring.
Bilkjøring bidrar til klimagassutslippene. Ved å
gå til skolen kan du gjøre noe bra for miljøet og
klimaet vårt.
SLIK GJØR DU: Stå opp tidlig nok så du rekker å gå til skolen. Mange må kjøre fordi de har
dårlig tid. Det er en dårlig unnskyldning.
Husk refleks når det er mørkt ute.
ELLERS: Dersom du kjører skolebuss, så kan
du kanskje spørre buss-sjåføren om bussen kan
stoppe litt unna skolen sånn at dere får gått den
siste biten?
Da blir det mindre trafikk og forurensing rundt
skolen, og du blir opplagt til undervisningen.
Hvert år inviterer Miljøagentene skolene til å bli
med på Gå til skolen-aksjonen. Få din skole til å
melde seg på årets aksjon!
GODE GRUNNER TIL Å GÅ TIL SKOLEN:
1. Det er miljøvennlig
2. Det er moro
3. Du får mosjon og frisk luft
4. Du blir våken og opplagt til undervisningen

Fra Gå til skolen-dagen i fjor.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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TIGER
Tigeren regnes som
en av de mest truede
dyreartene i verden.
TEKST: Redaksjonen / KILDE: WWF

Med en kropp som kan bli
mellom 140 og 280 cm lang,
er tigeren størst av alle kattedyr.
Den kan trives i flere forskjellige
typer miljø, fra gressletter til mangrovesumper og tropisk regnskog. Men tigeren lever bare i
Asia, dersom man ikke regner med
de tigrene som bor i dyreparker.
Tigeren liker seg i nærheten av
vann og er flink til å svømme!
Den er også en god klatrer.
Pelsen har svarte eller
mørkegrå striper, og er oransj
over ryggen og hvit på magen.
Ingen tigere har helt like striper.

Bortsett fra når tigermoren
lever sammen med ungene
sine, foretrekker tigeren å leve
alene. Men innimellom kan det
også skje at tigere finner seg
noen andre tigere å jakte sammen med. De er mest aktive om
14

natten og liker aller best å spise
hovdyr, som hjort og villsvin.
Tigeren trues av krypskyting
og ulovlig jakt, blant annet på
grunn av skinnet. Det har for
eksempel vært veldig populært
å lage tepper og jakker av tigerskinn. Det er også mange som
tror at tigerens kroppsdeler kan
brukes som medisin.
Tigerens naturlige leveområder blir stadig mindre, fordi
at menneskene ødelegger dem

ved å bygge hus, hugge ned
skog og drive industri i de områdene hvor tigeren holder til.
Det blir færre byttedyr å jakte
på, og tigeren trekker inn mot
landsbyer og tar husdyr i stedet. Mange tigre blir drept fordi
at menneskene vil beskytte
husdyrene sine.
I løpet av de siste 100 årene
har tigerbestanden krympet
med over 90 %, og det finnes
bare ca 3200 tigere igjen i
verden i dag.

FOTO: Linda Tanner

Tigeren får unger ca annethvert år, og ett kull består som
regel av to til tre unger. Tigerungene blir ofte hos moren sin til
de er rundt to til to og et halvt år
gamle. Desverre dør halvparten
av alle tigerunger før de fyller to år.

LOKALLAGS

NYTT
Nytt lokallag i Larvik!

Nytt lokallag i Larvik!
I Larvik har de akkurat startet
lokallag. Emilie fra Hovedkvarteret tok toget til Larvik for å være
med på oppstartsmøte. De hadde kjempefint vær og var ute og
lekte, grilla marshmellows på bål
og rydda søppel. Miljøagentene i
Larvik er starta opp av tre gode
venner som har lyst til å gjøre
hemmelige oppdrag sammen og
bli kjent med andre Miljøagenter i
Larvik. De planlegger å snart dra
på en utflukt. Bor du i Larvik eller
i nærheten kan du også bli med!
Ta kontakt med Hovedkvarteret.
Verdens miljødag
På verdens miljøverndag aksjonerte vi utenfor Stortinget sammen
med Besteforeldrenes klimaaksjon og over 100 barn fra
Lakkegata skole. Miljøagentene
Eliah, Sara og Elida tok politikerne
med på natursti og ble intervjuet
på NRK.
Fugletitting på Ås
Miljøagentene på Ås har vært på
tur sammen med en Ornitolog
og sett på fugler. De har også
hatt årsmøte.

Kystens dag i Trondheim
Miljøagentene i Trondheim har
hatt kystens dag sammen med
Naturvernforbundet. Med båtturer, akvarium og aktiviteter.

natursti og spiste hjemmelaga
pizzaboller. De har allerede gjort
mange hemmelige oppdrag og
planlagt flere aktiviteter de har
lyst til å gjøre.

Kabelvågmarkedet
I Vågan har Miljøagentene stått
på stand på Kabelvågmarkedet
og hatt besøk av SALT som hadde vitenshow for dem.

Nærmiljødag på Kringlebotn
På Kringlebotn har Miljøagentene hatt nærmiljødag. De oppfordret folk til å rydde og plukke
søppel i nærmiljøet sitt.

Nytt styre i Akershus
Miljøagentene i Akershus har
hatt årsmøte og valgt nytt styre.

Landsleir – en lokallagssamling!
19.-21. september blir det landsleir på Gulsrud leirsted en time
fra Oslo. Landsleiren kommer
til å være en lokallagssamling
og er for alle miljøagenter som
er med i et lokallag eller som vil
starte ett. Du kan melde deg på
allerede nå på miljoagentene.no!

Miljøagentene i Oslo
Miljøagentene i Oslo har også
hatt årsmøte og valgt nytt styre,
de har også stått på stand på
Mitt grønne Oslo og på Folkefesten til Naturvernforbundet i
spikersuppa.
Nytt lokallag på Øya i
Trondheim
Vi har fått ett lokallag på Øya i
Trondheim. Emilie fra Hovedkvarteret var så heldig å få
komme på besøk. Da hadde de

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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MILJØVERN I NORGE

NÅR SKJEDDE DE VIKTIGE TINGENE?
1997

1989

Regnskogfondet
stiftes.
Blekkulf Miljødetektiver
startes av Naturvernforbundet som en
miljøklubb for
barn

1884

Første gang
en del av norsk
natur ble
vernet

1962

Rondane blir
Norges første
nasjonalpark

1972

Miljøverndepartementet
blir opprettet som
det første i
verden

1900

Nesten halvparten av Norge
er dekket av
villmark

1988

1996

FNs klimapanel
etableres

TV-aksjonen:
Miljø for
livet

1969

Norge
finner oljen

1981

Vi får
forurensingsloven

199

1914

Norges naturvernforbund ble
stiftet

1880 - 1960
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Blekku
detektive
selvste
organis

1967

Natur og
Ungdom blir
opprettet

1973

Ulv, bjørn
og jerv blir
fredet

1970
1962: Rondane ble Norges første
nasjonalpark.

1884: Bøkeskogen i Larvik var det
første området som ble fredet i Norge.

Kyotoavtalen
blir vedtatt.
Blekkulfs Miljødetektiver har
over 10 000
medlemmer

1980
1973: Ulven ble
fredet i 1973.

2013

Batterijakten ble for
første gang arrangert
i 2013.

2007

Den første
norske listen
over fremmede
arter

:

2006

Blekkulfs
Miljødetektiver
skifter navn til
Miljøagentene

1990
2006: Blekkulfs miljødetektiver
skifter navn til
Miljøagentene.

2013

2010

Første år
gå til skolendagen ble
arrangert

ulfs Miljøer blir en
endig
sasjon

Rekordlite is i
Arktis
Rekordår for
fjellrevbestanden

Bare 12 % av
Norge er dekket av villmark.
Miljøagentene vinner
kampanjen Reklame for
Alvor med «Ikke sint,
bare veldig veldig
skuffa»

1999

94

2012

2008

Norge begynner
å overvåke havforrurensing i norske
havområder.
Det varmeste året
noensinne
målt

2000
2010: Norge begynner å overvåke
havforurensning i Norske områder.

For første gang
er det over 10 000
elbiler på norske veier
Batterijakten arrangert for første
gang

2010
2012: Rekordår for fjellrevbestanden.
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Blinkesko, bursdagskort med lyd,
mobiltelefoner og leker som lager
lyd, alt er elektronisk avfall og skal
Lever inn
ikke kastes i søpla. Det er vikEE-avfall!
tig å samle inn dette
avfallet, fordi det inVet du hva slags avfall som
neholder miljøgifter
regnes som EE-avfall?
som skader både
EE-avfall er farlig for miljøet. dyr og mennesker.

Miljøtips:

NAJS ELLER BAJS?
Sopp og bær
i skogen
Plukk sopp og bær
i skogen. Det er
miljøvennlig og skikkelig kortreist mat.
Skal du plukke sopp
må du gjøre det sammen med en voksen.

Sykkeltur

Gå til skolenaksjonen

Landsleir

Mikroplast

Tomgangskjøring
Å sløse med
vannet i springen

Farlig skolevei
Vil du egentlig gå til
skolen, men så har du
en farlig skolevei? Ta
kontakt med Hovedkvarteret så kan vi
hjelpe deg å si fra til de
som bestemmer at du
vil ha en trygg skolevei!

LUNDE
FOTO: Richard Bartz

OPPSLAGSTAVLA

RØDLISTA:

Lunden, eller lundefuglen,
blir også kalt sjøpapegøye.
Det passer godt til fuglens
nebb, som får sterke og klare
farger under hekketiden.
TEKST: Redaksjonen
LUNDE-EKSPERT: Tycho Anker-Nilsen

I Norge lever lunden i fuglefjell fra
Vestlandet og nordover mens den
hekker. Utenom hekketiden lever
den på åpent hav.
Kroppen til lunden er svart og
hvit. I hekketiden har den også en
blågrå flekk rundt øyet. Den har
svømmehud mellom tærne, som
kommer godt med når fuglen skal
dykke etter mat. Lunden blir rundt
26-29 cm lang, og dersom den får
leve under gode forhold, kan den
leve i 20-25 år.
Lunden er truet i Norge. Den får
ikke så mange unger, for den legger bare ett egg i året. Bestanden
er dermed ekstra sårbar for klimaendringer. Noen tror også at det
fiskes for mye av de fiskeartene som
lunden lever av, noe som kan gjøre
at den får mindre mat å spise.

NASJONAL RØDLISTE:

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

Kristine Magnesen
Kristine er programleder i Superkviss på NRK Super.
Når hun var liten pleide hun å banke på ruta til de som
stod på tomgang. Nå er hun voksen og må gjenbruke
klær fra andre programledere. Miljøagentene stilte
henne noen spørsmål. Her er det hun svarte.
TEKST: Sofie Bersaas og Anne Bleiklie / FOTO: NRK

Er du flink til å sortere søppel?
– Jeg bruker grønn pose til
matavfall og blå til plast. og så
leverer jeg glass og hermetikkbokser i en sånn container. Og
så panter jeg flasker det er pant
på. Er jeg flink da?
Hva tenker du om miljøet i
dag?
– Det er skummelt å tenke på
at vi mennesker gjør mange ting
som ødelegger kloden vår. Når
jeg leser om alt søppelet som flyter rundt i havet og som sånn cirka aldri kommer til å brytes ned
blir jeg veldig trist.

Er du eller har du vært
medlem i Miljøagentene eller
Blekkulfs miljødetektiver?
– Nei, men vennene mine og jeg
var
veldig opptatt av at de voksne
Er du glad i være ute i
ikke måtte ha bilen på tomgang
naturen? Har du et favorittfordi det forurenser. Vi banket på
sted?
– Jeg er nok aller mest en inne- ruta, eller skrev strenge lapper
pinne, men når jeg først kommer som vi la under vindusviskerne.
meg ut husker jeg at jeg liker det
også veldig godt. Jeg bare glem- Har du en hilsen til Miljømer det litt fra gang til gang. Hvis agentene?
– Kjære miljøagenter. Dere er
jeg må velge et favorittsted blir
det ved, på eller i havet. Aller helst tøffe som tør å si fra om hva som er
best for miljøet. Kult at dere finnes!
en strand med bra surfebølger.
Hvis du miljøvennlig vil vær – lever inn dine gamle klær.
Vis miljøvett – bruk handlenett.

Reiser du miljøvennlig?
– Hjemme i Oslo bruker jeg
bare kollektive transportmidler –
eller beina.
Hva er ditt beste miljøtips?
– Dere i miljøagentene er mye
bedre på miljøtips enn meg, men
jeg er ganske god til å rime på de
tipsene jeg har fått fra dere:
Oppfyll miljøvern-drømmen –
spar på den dyre strømmen.

Vil du være med på Superkviss? De skal ha tema miljøvern og søker miljøagenter
som vil være med! Påmelding: nrksuper.no
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!

Gøy å gå til
skolen!

Vi er miljøagenter og derfor går
vi til skolen og barnehagen hver
dag og synes det er gøy!
Vårt beste miljøtips er å ta med søppelpose når du skal på tur på sjøen, så blir
det lettere å ta med seg søppel hjem igjen
og ikke legge det igjen hos fiskene. Hilsen
miniagentene Johannes (8), Synva (6) og
Sigurd (3).

Visste du at
elgen kalles
skogens konge?

Finn elgskiltene!
Har du sett et slikt skilt
langs veien noen gang?
Det betyr at du kanskje kan komme til
å møte på en elg
akkurat der!
I bladet finner du
flere elgskilt.
Kan du telle
hvor mange? Tell med dette også.

Her er miniagentene Johannes (8), Synva (6) og
Sigurd (3) sammen med en torsk fisket av Johannes. Den ble en deilig middag.
20

Send inn svaret til
post@miljoagentene.no,
eller fyll ut svarkupongen bak
i bladet. Da kan du vinne fine premier!
Svarfrist: 1 oktober 2014

c)

b)

Løsninger finner du på side 29.

a)

Hvilken drage?
Hvem av miniagentene Erle,
Leon og Mikkel, flyr hvilken
drage?

Mikkel

Erle

Leon

Finn riktig siluett!

Dyrespor

Hvilken siluett passer til bildet av
vepsen?

Hvilket dyr har hvilket spor? Tegn en
strek fra hvert dyr bort til riktig spor.

a)
Bjørn

b)

c)

Ulv

Gaupe

Elg

d)
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OPERASJON ARKTIS
Miljøagent Kaisa 12 år fra Fredrikstad dro på audition
fordi det hørtes gøy ut, så plutselig fikk hun hovedrollen i Operasjon Arktis, en spenningsfilm der tre barn
blir overlatt til seg selv på en øy utenfor Svalbard.
TEKST: Anne Bleiklie / FOTO: Anne Bleiklie og Erik Aavatsmark / Filmkameratene

Kaisa har vært miljøagent i flere
år og er aktiv i lokallaget hjemme
på Kråkerøy. Hun har blant annet
vært med på prosjektet Ocean
Hope. Der har miljøagentene sam-

Kaisa sammen med regissør Grethe
Bøe-Waal, og Leonard og Ida som
spiller søsknene hennes i filmen.
22

men med kunstneren Solveig Egeland, plukket søppel på stranden
og laget en hytte av det de fant.
I høst kan du se henne på kino i
filmen Operasjon Arktis.

blir borte på en liten øy utenfor
Svalbard der det kun har bodd
en fangstmann som ikke er der
lenger. Ingen vet hvor de er, ikke
de selv en gang. Helt alene må de
klare seg i den lille fangsthytta, og
forsøke å skaffe hjelp. Barna må
overvinne både sin egen redsel
og de dramatiske naturkreftene.

I filmen truer en sulten isbjørnmamma på jakt etter mat. På
– Jeg har aldri spilt i film før, men grunn av klimaendringene er isen
spiller teater på fritiden. Jeg ville gå borte og isbjørnen kommer seg
på en audition fordi en venninne ikke over til fastlandet med unav meg hadde vært på en og det gene sine sånn som hun pleier.
– Dette skjer jo i virkeligheten
hørtes gøy ut. På audition måtte
med
mange isbjørner i hele vervi spille små deler av filmen, også
måtte vi gråte og skrike. Å gråte den, sier Kaisa. Deler av filmen er
var det vanskeligste, synes Kaisa. spilt inn på Svalbard. Kaisa sier at
de merket at det var lite is på orFilmen Operasjon Arktis han- dentlig når de var der for å filme.
– Det var mye mindre is enn det
dler om Julia, som spilles av Kaisa, og hennes to småsøsken som pleier, sa alle vi snakket med. Og

Kaisa prøver å få liv i radioen slik at de
kan tilkalle hjelp.

vi filmet jo i isfjorden, men der var da, fordi det er det eneste stedet
der det finnes en isbjørn som er
det ingen is.
litt tam og trent for film. Men dit
For Kaisa har dette vært hennes fikk ikke barna være med. Kaisa
synes Svalbard var utrolig fint og
store drøm.
– Dette har vært den største vil gjerne reise tilbake dit. Hun er
oppturen i livet mitt. Man sier jo veldig glad i naturen og liker seg
at man skal tro på drømmene best på fjellet.
sine om man skal få dem oppfyllt,
men jeg trodde aldri at det skulle Kaisa er bekymret for miljøet i
skje, men så skjedde det. Det har dag.
– Det er jo egentlig litt krise. Vi
vært både gøy og slitsomt, og jeg
har måttet pushe grensene mine har begynt å gjøre noe, men vi må
ganske mye. Kaisa har bare sett skjønne at det er alvor. Jeg tror
noen få klipp fra filmen. Det er mange kan bli mye bedre. Selv
både morsomt og rart å se seg er Kaisa flink til å resirkulere, hun
selv, og noen ganger tenkte jeg, passer på at de kjøper økologisk i
«er det virkelig meg»? Men det familien når de kan, også går eller
sykler hun til skolen. Gamle klær
ble jo bra da.
kan gå i arv eller så kan mamma
Filmen er for det meste spilt inn sy nye ting av det. Hun er veldig
i et studio i Oslo, men noe er også flink til å sy, sier Kaisa. Hun håper
spilt inn i Bodø og på Svalbard. Is- enda fler vil bli miljøagenter.
– Det er bra at du er miljøagent
bjørnen måtte de spille inn i Cana-

og at du får med deg vennene
dine. Også håper jeg at dere ser
filmen og liker den.
OPERASJON ARKTISK regisseres av Grethe Bøe-Waal og har
premiere 17. oktober.
HØSTENS STORE NORSKE FILMEVENTYR

JOHN M. JACOBSEN
PRESENTERER

EN FILM AV

GRETHE BØE-WAAL

PÅ KINO 17. OKTOBER
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UT I VERDEN

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

N

W

E
S

Tigist`s far Birhanu er eneste mann i vannkomiteen. Han ble valgt inn i komiteen som
mekaniker, fordi han er en ekspert i å fikse
ting og se til at alt fungerer som det skal.

Vann er grunnlag
for alt
Når vi trenger vann her i Norge, går vi
bare til en spring i huset og skrur på
kranen. Flere steder i verden kan man
ikke det, og mange barn må gå veldig
langt for å få tak i vann til familien sin.
Nå skal du få møte Tigist på 15 og lillebroren Tsegaye på 12 fra Etiopia.
TEKST: Anne Bleiklie / Kilde:TV-aksjonen Kirkens Nødhjelp / FOTO: Greg Rødland Buick

Tigist må stå opp før solen. Hendene finner de to
tomme plastkannene på veien ut døra. På vei gjennom landsbyen kommer det flere jenter ut av tussmørket, med plastkanner i hendene, og praten er
allerede i gang. De må gå i flere timer, på bare føtter.
Syk av vann
Det er lenge siden forrige regn. Er det fortsatt
vann i bekken, eller må de gå enda lenger? Tigist vet at stillestående, grumsete vann kan gjøre
24

dem alle syke. På turen tilbake med 20 liter vann
begynner det å verke i føttene, ryggen, skuldrene,
armene. Hun holder på å miste taket i dunkene,
og hun må sette dem ned et øyeblikk for å bytte
grep. Noen ganger blir det nesten mørkt før hun
kommer hjem.
Boret brønn
Dette var hverdagen til Tigist i mange år, men nå
har de fått brønn i landsbyen. Da vannspruten stod
opp av borehullet slapp alle jubelen løs. Brønnen
sparer alle i landsbyen for flere timers slit hver eneste dag. Brønnen holder dem utørste og mette,
rene og friske. Tigist bærer fortsatt vann, men hun
bruker ikke like lang tid som før og kan få hjelp av
lillebroren sin Tsegaye.
Vann forandrer alt
Brønnen har forandret livet til Tigist og mange
andre i landsbyen. To ganger om dagen kommer
lederen for vannkomiteen og åpner porten til brønnen. Hver familie betaler en månedsavgift på to birr
(60 øre) for å få hente vann fra brønnen. Det høres
kanskje lite ut, men det er mye for familien til Tigist.

Kvinnene styrer
I begynnelsen stusset noen over at flertallet i
vannkomiteen, som skulle styre vannfordelingen,
var kvinner. Tigist synes det er helt naturlig, det
er jo kvinnene som alltid har hentet vann!
Vil bli lærer
Fordi Tigist har brukt så mye tid på hente vann
har hun hatt lite tid til å gå på skolen. Men etter
ett år med den nye brønnen er hun allerede på
god vei til å ta igjen skolearbeidet. Hun bruker
flere timer på lekser utenom skoletiden. Foreldrene er stolte av henne og fast bestemte på å
gjøre alt de kan for at hun skal få seg en utdannelse. De har blitt enige om at hun bør bli lege,
men Tigist drømmer om å bli lærer.
Lillebror Tsegaye hjelper til
med vannhentingen fra
pumpen i
landsbyen.

NATUR OG UNGDOM

Natur og Ungdom er ungdommens miljøvernorganisasjon. I denne spalten kan du lese om
hva de driver med!
Natur og Ungdom på en aksjon mot
utbygging av Alta-vassdraget i 1979.

NUs historie
Natur og Ungdom ble startet 18.november 1967. Siden da har vi jobbet
med mye forskjellig.
TEKST: Tonje Sofie Eriksson / FOTO: Natur og Ungdom

ETIOPIA: Land i nord/øst Afrika. Hovedstaden er Addis Ababa. Det bor over 84
millioner i Etiopia, mange av dem er fattige og har ikke tilgang på rent vann.

Først jobbet vi med lokale saker, som biler ut av
byen og mot bruk av mye plastikk rundt varer. Så begynte vi også å jobbe med olje og energi. På 80-tallet jobbet vi mot at vannet i Altaelva skulle brukes til å
lage energi, fordi det ville ødelegge elva og naturen.
På 90-tallet sa vi nei til å bli med i EU, og jobbet
samtidig med småsaker som søppelsortering og
miljøproblemer i Russland. Senere jobbet vi mot
gasskraftverk, som bruker gass fra naturen til å lage
energi. På 2000-tallet ville vi stoppe oljeselskaper fra
å prøvebore etter olje i Barentshavet. Vi klarte ikke
stoppe dem, men hindret dem fra å bore ved Lofoten.

TV-AKSJONEN: Årets TV-aksjon er 19.
oktober og går til Kirkens Nødhjelp. Den
heter «Vann forandrer alt» og pengene fra
TV-aksjonen skal gi en million mennesker
varig tilgang til rent vann.

De siste årene har vi fortsatt jobbet mot oljeboring i Lofoten, og i fjor vant vi for fjerde gang. I år er
vår hovedsak å stoppe gruveselskaper fra å dumpe
giftig avfall i norske fjorder, med spesielt fokus på
Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjorden
i Finnmark. Vi er blitt Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom, med rundt 7000 medlemmer.
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Kryssord!

LYKKE

Fyll inn riktig ord, og sett sammen bokstavene i de gule
feltene. Da vil du komme frem til en setning på tre ord.

Brukes til
å ro med

Spise

Ordne
senga

Ha ha
Lyskilde
Rundt
magen
SISTE
BOKSTAV I
ALFABETET

10 KM

Få noen
til å tie
stille

SVAR:
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SVARF
R
1. OK IST:
TOBER
Send in
n sva
p

Bukke og
............

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

Natur og Ung- SANT USANT
dom ble startet
i 1967.
Etiopia ligger i
Asia.
Flaggermusa
er et pattedyr.
I 1969 fant man
olje i Norge.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

Jomfruland ligger SANT USANT
i Finnmark fylke.
Tigeren er ikke
en truet dyreart.

SANT USANT

Lundefuglen er SANT USANT
utrydningstruet
i Norge.
SANT USANT
Elgen kalles
ofte for
skogens konge.

3

Sudoku

Løs sudokuene og finn løsningstallet. Løsningstallet står i den gule ruta. I den grønne sudokuen
skal du fylle inn tall mellom 1 og 6, og i den røde
sudokuen skal du fylle inn tall mellom 1 og 9.

3
4 5
4

2

5

1
3 1
2

2 7 5
1 4 9
8

8 9 4
5 6 3
2
7

3 1 6
8 7 2
4

4 2 6

1 3 5

9 8 7

9
3 1 8

6 7 9

2 4 5

2

1
8
4 2 9

6
7
5 3 1

3

7 8 6

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til
oss, så er du med i trekningen av kule premier!
Svarfrist: 1. oktober 2014.
Premieoppgave 1:
Setningen er: ........................................................................
Premieoppgave 2:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________

5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3:
Løsningstall grønn sudoku: __________

Løsningstall rød sudoku: _____________

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Premieoppgave Miniagentene:...........................elgskilt
Fornavn:...................................................................................
Etternavn:................................................................................

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

Mobil:........................................................................................
E-post:......................................................................................
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LØSNINGER PÅ AKTIVITETSHEFTET
Her er løsningen på premieoppgavene
i aktivitetsheftet. Vinnerne av premieoppgavene kommer på nett! Følg med
på miljoagentene.no.

RAVN: Kjøpmannen snudde skiltet når han så at Ravn og
bonden kom inn i butikken. Derfor så det ut som om det
stod 6 l, altså 6 liter. Egentlig tok kjøpmannen 19 kr for 1
liter melk, og ikke 10 kr som han sa til bonden.

PREMIEOPPGAVE 1 - PANDAER

PREMIEOPPGAVE 3 - STRANDLØP

Det er 7 pandaer i bladet.

Vinneren er Leon, med 4 poeng.

PREMIEOPPGAVE 4 - STRANDRYDDING

I EE-avfallet er pappkartongen plassert feil, og skal i
papiravfallet.

I matavfallet er batteriet plassert feil, og skal i EE-avfallet.
I plastavfallet er glassflasken plassert feil, og skal i
glassavfallet.
I papiravfallet er epleskrotten plassert feil, og skal i matavfallet.

Erle har funnet 19 grønne batterier i Batterijakten.

I glassavfallet er metallskruen plassert feil, og skal i
metallavfallet.
I metallavfallet er plastposen plassert feil, og skal i
plastavfallet.

PREMIEOPPGAVE 5 - HVILKEN BOKS?

PREMIEOPPGAVE 9 - LAND I AFRIKA

Ravns nøkkel passer til boks nummer 1.

1. Zimbabwe

PREMIEOPPGAVE 6 - KOFFERT-TYVERI
Det er solbrillene som mangler fra Ravns koffert.

PREMIEOPPGAVE 7 - HVEM SIER HVA?
Norge:

b d g Zambia: a f h Brasil: c e i

PREMIEOPPGAVE 8 - HVA SIER RAVN?
Ravn sier: Stopp tomgangskjøring

PREMIEOPPGAVE 11 - RIKTIG TERNING
Den riktige terningen er terning nummer 3.

PREMIEOPPGAVE 12 - RIKTIG BRIKKE
Delen som mangler er del nummer 2.

PREMIEOPPGAVE 13 - SANT ELLER USANT?
1. Sant

2. Usant

3. Usant

4. Sant

5. Sant

6. Sant

7. Usant

8. Sant

9. Usant
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PREMIEOPPGAVE 2 - BATTERIJAKT

10. Sant

11. Sant

3. Etiopia

2. Ghana

4. Uganda

PREMIEOPPGAVE 10 - SUDOKU

1 7 3
8 6 2
9 5 4

5 9 6
7 1 4
3 8 2

8 2 4
3 9 5
6 7 1

4 2 5
6 9 1
3 8 7

9 3 7
8 4 5
2 6 1

1 8 6
7 3 2
4 5 9

5 4 9
7 3 6
2 1 8

1 7 8
4 2 9
6 5 3

2 6 3
5 1 8
9 4 7

12. Usant

PREMIEOPPGAVE 14 - MARSHMALLOWS - Fyll inn riktig tall:

PREMIEOPPGAVE 15 - KRYSSORD

Rekke 1: 3-6-9-12 Rekke 2: 2-4-8-16 Rekke 3: 35-28-21-14-7

Løsningsordet er: Telttur

LØSNINGER PÅ MINIAGENTOPPGAVER PÅ SIDE 21
HVILKEN DRAGE?

Mikkel flyr drage a. Erle flyr drage c. Leon flyr drage b.

FINN RIKTIG SILUETT

Siluett d er den riktige.

DYRESPOR
Bjørn

Ulv

Gaupe

Elg

LANDSLEIR
HVA
Lokallagssamling for lokallag og
potensielle lokallag

NÅR
19.-21. September

HVEM
For alle miljøagenter i ett lokallag eller som vil
starte ett lokallag og voksenpersoner

NESTE BLAD HANDLER OM

FREMTIDEN
Fremtiden må bli
mer miljøvennlig!

HVOR
Gulsrud leirsted
Du kan lære mer om alt som er gøy og nyttig
for et lokallag. Det blir energikamp, leiravis,
miljøagenter fra hele landet og masse gøy.
Mer info: miljoagentene.no
Meld dere på nå!

Men hvordan blir den?
Hva slags mat spiser vi?
Hvor får vi energi fra?
Hvordan vil klimaedringene
påvirke jorda og livene våre?
Neste blad kommer i november.
29

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!

Miljøagentene takker for støtten!

nsb.no

Tenk at en togvogn er et interaktivt klasserom på skinner!
Miljøtoget er en helt unik måte å reise på for barneskoleklasser
som skal besøke et vitensenter eller Teknisk Museum. På togturen
får klassen sin egen togvogn, og hver sin iPad der de får være
med på en helt unik interaktiv opplevelse om miljø og transport
– sammen med en egen miljøambassadør.
Miljøtog-programmet passer for 2. til 5. klasse.
Prisen er kun 50 kroner pr. elev, tur/retur.
Les mer på nsb.no/miljotoget

Lær noe på reisen. Ta Miljøtoget.

Miljøagentene takker for støtten!

GÅ TIL SKOLEN-AKSJONEN
25. SEPTEMBER 2014

MELD PÅ KLASSEN DIN NÅ!
Miljøagentene arrangerer Gå til skolen-aksjonen
25. september for alle skoler i hele landet.
Å gå til skolen er både sunt og bra for miljøet.
Du blir opplagt og klar for å lære, og det blir mindre
bilkjøring og biler rundt skolen.
Vis dette til læreren din og meld på din klasse nå!
www.miljoagentene.no/gatilskolen

Gå til skolen-aksjonen er et
samarbeid mellom Miljøagentene
og Sparebank1.

