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Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, jobber for å gi barna 
troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å gjøre noe. 

Miljøagentene innestår ikke 
for miljøvennligheten til de 
bedrifter som annonserer i 
Miljøagentrapporten

For å vinne premier må du løse minst én av 
premieoppgavene og sende inn svaret til 
post@miljoagentene.no innen 1. august.

Sender du inn svaret på en oppgave, har du ett lodd i tre-
kningen, løser du to oppgaver har du to lodd osv. Husk å 
skrive fullt navn, medlemsnr og adresse i e-posten. Er det 
en spesiell premie du ønsker deg så skriv gjerne det også, 
selv om vi ikke kan love at du får akkurat det du ville ha.
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HER ER PREMIENE 
DU KAN VINNE!

...OG MYE MER!



Hei, jeg 
heter Are!
Jeg er så heldig at jeg skal 
få være sjefsagent på miljø-
agentenes hovedkvarter. 

Det gleder jeg meg til. Sammen 
med deg og alle de andre Miljø-
agentene skal vi klare å fortelle de 
voksne at de må ta vare på naturen 
vår. Det er viktig, for det er jo dere 
som er barn i dag, som skal leve på 
denne planeten i framtiden. 

Før jeg ble Miljøagent, så var jeg 
speider i mange år. Derfor er jeg 
vant til både å bruke naturen og å 
ta vare på den. Naturopplevelsene 
er de beste minnene jeg har fra 
speideren, og derfor er jeg glad for 
at jeg nå skal jobbe for å ta vare på 
naturen sånn at også barna mine 
skal kunne ha glede av den. 

Denne høsten skal vi ha en sam-
ling for alle som vil lære mer om hvor-
dan vi kan starte og drive lokallag i 
Miljøagentene. Jeg gleder meg til å 
treffe mange miljø-
agenter der. Ta gjerne 
kontakt hvis du har 
lyst til å være med på 
dette. God sommer!

Hilsen Are

SLIK BRUKER DU
AKTIVITETSHEFTET
I dette heftet vil du finne mange slags typer 
oppgaver. Det er tegneoppgaver, labyrinter, 
sudoku, quiz, tips til uteleker og mye mer. 
Noen av oppgavene er det premie for, og 
andre ikke. Her følger en liten oversikt over 
hvordan du bruker dette aktivitetsheftet.

PREMIEOPPGAVER:
Alle nummererte oppgaver er premieoppgaver. 
Det vil si at for eksempel premie-
oppgave nr 1 er merket slik: 

HVORDAN SENDE INN PREMIEOPPGAVER?
Det er to måter å sende inn premieoppgavene på:

1  Bruk innsendingsslippen i bladet. 
Fyll inn svarene på riktig plass, og feltene med navn, 
medlemsnummer og adresse. Riv eller klipp hele siden ut 
av bladet, brett arket på midten og tape eller stift, så arket 
holder seg sammenbrettet. Putt arket i nærmeste post-
kasse.

2  Send inn premieoppgavene på e-post.
1. Merk e-posten med «Svar på premieoppgaver».
2. I selve e-posten skriver du først hvilke oppgaver du 
svarer på. Nummeret på oppgaven er viktig å få med.
3. Skriv deretter svaret på oppgaven.
4. Husk å skrive inn ditt fulle navn, medlemsnr og adresse!
5. Send e-posten til: post@miljoagentene.no

Svarfrist på premieoppgavene er 1. august.

FASITEN PÅ DE OPPGAVENE 
SOM IKKE ER PREMIEOPPGAVER, 
FINNER DU PÅ SIDE 31.

LYKKE TIL!
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HEI!

1



DYRK DIN
EGEN MAT!

Det å dyrke vår egen mat er noe av det beste vi 
kan gjøre for miljøet. Bruker du frø og gjødsel 
som er økologisk, blir maten også økologisk, og 
den blir uansett veldig kortreist. I tillegg er det 
gøy, lærerikt og ikke minst veldig godt. Her får du 
tips til enkle ting du kan dyrke hjemme.
TEKST: Anne Bleiklie 

Gulrot i melkekartong

1. Skjær toppen av en melke-
kartong og lag små huller i 

bunnen sånn at overflødig vann 
kan renne ut. 

2. Fyll kartongen med jord, og 

så noen gulrotfrø i kartongen. 
Sett kartongen på et fat eller i 
en skål. Husk å vanne så ofte 
at jorda holdes fuktig. 

3. Når frøene spirer velger 
du ut den som ser størst og 
sterkest ut og tynner vekk de 
andre, sånn at bare en gulrot 
får vokse videre (bruker du 1,5 
eller 2 liters kartong kan 2-3 
gulrøtter få vokse). 

4. Det er lurt å sette kartongen 
et sted den får mye lys, men 
ikke midt i solsteken så det blir 
for varmt. Er det varmt ute og 
ikke frost om natten, kan kar-
tongen stå ute. 

5. Husk å gi planten litt økolo-
gisk gjødsel i tillegg til vann.

Her har barna i barnehagen på Svalbard 
dyrket gulrøtter i kartong.
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Karse i bomull

1. Legg et 1-2 cm tykt bomulls-
lag i bunnen av en liten skål, 
eller en melkekartong du har 
delt på langs.

2. Gjennomfukt bomullen 
med vann. Legg karsefrø tett 
oppå bomullen. 

3. Pass på at bomullen er 
fuktig hver dag. Du kan spise 
karsespirene når den har to 
små grønne blader. Karse er 
godt på brødskiva eller i salat.

Gjerde av sukkererter

Sukkererter er godt å knaske 
rett fra planten. Har du et 
gjerde hjemme i hagen eller 
på balkongen, kan du lage 
et såbed langs gjerdet og så  
sukkererter.

Vann, gjødsle og hold ugress 
vekk, så vil du ha deilige, 
knasende sukkererter utover 
sommeren. 

PS! Sparer du på noen av 
ertene og tørker dem, kan du 
plante dem igjen neste år.

Spis naturen!

Det finnes masse 
deilig man kan 
spise, som vokser 
vilt i naturen. Våren, 
sommeren og høsten 
er supre årstider for 
å sanke ville vekster,
bær og sopp. 

Spirer

Spirer er egentlig frø der planten 
har begynt å vokse. Det er enkelt 
å spire både frø, linser og bøn-
ner, og de smaker supergodt! 

1. Du måler opp en del frø/lin-
ser/bønner og fire deler vann. 

2. Ha dette i en bolle og sett 
bollen i romtemperatur et 
mørkt sted, for eksempel et 
kjøkkenskap. Frø skal ligge i 

6-8 timer, mens bønner og lin-
ser trenger 12-15 timer i bløt. 

3. Etter bløtleggingen heller 
du spirene over i en sil. Skyll 
godt og sett silen med spirene 
oppå bollen. Skyll spirene mor-
gen og kveld til de er klare til å 
spises. Frø og bønner trenger 
3-4 dager i silen, mens linser 
stort sett er klare etter 2-3 
dager. Ferdige spirer kan opp-
bevares i kjøleskapet i en til to 
uker. Nam nam.

Sukkererter er gode å 
knaske på!

Karse kan dyrkes på bomull i skål.

Det er enkelt å dyrke spirer 
hjemme.
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Kameleoner Finn riktig sti

Finn 8 feil

Her har alle kameleonene en tvilling som 
er helt lik seg selv, bortsett fra en. Kan du 
finne den og tegne en strek rundt?

Miniagentene er på telttur i skogen. De 
bestemte seg for å gå en liten tur for å se 
seg om, men har nå gått seg vill! Kan du 

hjelpe dem med å finne 
tilbake til teltet før det blir 
mørkt?

Miniagentene har bålpiknik i skogen! Kan 
du finne 8 ting som ikke stemmer på bildet 
til høyre?
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Finn riktig sti

Batterijakt

Tell pandaer! Tegn figurer

Erle har samlet inn mange batterier til 
batterijakten. Kan du telle hvor mange 
grønne batterier hun har samlet?

Hvor mange pandaer som denne finner du 
i bladet? Tell med denne også. Hver person trenger en penn og et 

papirark.

1. Tegn først et 
hode og en hals.

3. Tegn en kropp 
med armer.

5. Tegn bein.

7. Tegn føtter.

8. Brett sammen 
papiret og send 
det videre.

2. Brett papiret en 
gang, og gi det videre 
til neste person.

4. Brett papiret enda 
en gang, og send det 
videre.

6. Brett papiret og 
send videre.

9. Brett papirarkene 
helt ut og se hvilke 
rare figurer dere har 
tegnet sammen!

Pass på at 
du kan se 
nederste del 
av halsen.

La nederste 
del av 
kroppen 
vises.

La 
anklene 
vises.
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Visste du foresten 
at pandaen er 
en truet dyreart? 
I frihet lever 
denne bjørnen 
kun i Kina, på 
de stedene der 
det vokser tett 
bambusskog. 
Bambus er 
nemlig yndlings-
maten til 
pandaen!

07



Yoghurtsaus med urter
Deilig saus som passer supert til grill-
mat, som dipp eller på brødskiva.
KILDE: Geitmyra matkultursenter for barn

Du trenger:
– 1/2 agurk
– 1 ts sukker
– 3 dl hjemmelaget økologisk yoghurt 
(eller yoghurt naturell)
– 1 fedd hvitløk
– 1 ss finhakket gressløk
– 1 ts finhakket mynte
– salt og pepper

Slik gjør du: 
1. Riv agurken på et rivjern og ha i et 
dørslag sammen med sukkeret. La stå i 10 
minutter.
2. Finhakk urtene og hvitløken.
3. Bland revet agurk, yoghurt, urter og hvit-
løk i en bolle. Rør godt så alt blander seg.
4. Smak til med salt og pepper. 
5. La det stå kaldt i en halvtime før du 
serverer.

Hjemmelaget økologisk 
yoghurt
Det er lett å lage sin egen økologiske 
yoghurt! 
KILDE: Geitmyra matkultursenter for barn

Du trenger:
– 1 liter økologisk melk
– 2-3 ss yoghurt naturell
– Gryte med lokk
– Noe å røre med

Slik gjør du: 
1. Varm forsiktig opp melken i kjelen til 
den er håndlunken (ca 40˚C).
2. Rør varsomt inn yoghurt, og rør rolig 
rundt til alle klumper er rørt ut i melken.
3. La kjelen bli stående med lokk på over 
natten. Den skal da ha tyknet. Yoghurten 
skal ha det litt varmt, så sett den gjerne 
på badet eller i nærheten av varmtvanns-
berederen.
4. Når yoghurten er klar kan du ta den over 
i mindre beholdere, og oppbevare den i 
kjøleskapet.

TIPS: Hvis yoghurten ikke blir tykk nok, 
kan du gi den litt forsiktig oppvarming mens 
du rører sakte rundt. Temperaturen må ikke 
gå over 45˚C. La den stå noen timer på 
nytt, så vil den nok være fin. Husk at du må 
bruke ordentlig naturell yoghurt, og ikke en 
søtet variant med kunstig tykningsmiddel.

FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn

FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn
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MATFATET
I Matfatet presenterer vi gode og 
spennende oppskrifter på økologisk mat!



SOMMERFUGL-
RESTAURANT

AKTIVITET
I hvert nummer presenterer vi en 
miljøvennlig aktivitet!

DU TRENGER:
Jord. Et lite jordstykke på et par-
tre kvadratmeter, eller en stor 
balkongkasse eller lignende.

Frø som kjøpes i gartneri eller 
blomsterforretning. 
Sommerfugler liker bl.a. preste-
krage, lavendel, gullris, kornblomst,
valmue, honningurt, solhatt, 
bergmynte, kristøye og blåklokke. 
En frøblanding med engblomster
kan også fungere fint.

ÅRSTID: Vår og sommer

HVA: Lag en sommerfuglrestaurant!

HVORFOR: Sommerfugler er vakre og viktige 
i naturen, og det er gøy å lære seg å kjenne 
igjen sommerfuglene og vite hva de heter. 
Mange sommerfuglarter er dessuten truet fordi 
områdene der de lever i blir borte.

SLIK GJØR DU: Så på bar jord, det vil si ikke 
i gress eller lignende. Vent til faren for natte-
frost er over, og trykk frøene lett ned i jorden. 
Følg med fra dag til dag og pass på at det ikke 
tørker ut.

ELLERS: Hvis du vil vite hva de ulike sommer-
fuglene som besøker restauranten din heter, 
så kan du jo låne noen insektsbøker på biblio-
teket. Eller du kan finne på dine egne navn til 
sommerfuglene. Den pene røde kan like godt 
hete «Rødhette» som «karminspinner».

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

Dagpåfugløye.

Svalestjert.
FOTO: Ferran Turmo Gort
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Fargelegg sommerfuglene!
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1. Finnes det 
regnskog i Norge?

a. Bare nær 
svenskegrensa.

b. Nei.
c. Ja.

5. Hvilket av 
disse dyrene bor 

IKKE i regnskogen?
a. Arapapegøye.

b. Løve.
c. Jaguar.

2. I regnskogen 
lever veldig mange av 

verdens dyre- og plantearter. 
Hvor mange er det snakk om?

a. Over halvparten av verdens dyre- og 
plantearter holder til i regnskogen.

b. Ca en fjerdedel!
c. Ca 10 % av verdens 

dyr og planter.

3. Hva heter 
verdens største 

regnskog?
a. Tåkeskogen i Chile.

b. Amazonas.
c. Finnskogen.

4. Hvor stor 
del av jordas overflate 
er dekket av regnskog?

6. Hvor ligger 
Amazonasregnskogen?

a. I Afrika.
b. I Sør Amerika.

c. I Asia.

a. 50 % b. 1 %
c. 6 %
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REGNSKOG-QUIZ!



MELK

I9

– Jeg får nesten ikke pengene 
til å gå opp, forklarer Gravåker. 
– Hvert år må jeg betale mer 
i avgifter og for utstyr, men 
prisen på melka har stått stille 
i flere år.
 
Ravn ser at bonden har store 
jorder hvor det dyrkes gress 
som kuene spiser. Kuene er 
ute og beiter, men på vinteren 

bor de i et fjøs, og i et stort 
skur har bonden traktorer og 
masse utstyr som skal ved-
likeholdes. Det er helt klart 
ikke gratis å drive en gård.

– Hvorfor får du ikke bedre 
betalt for melka du selger? 
spør Ravn

– Vel, kjøpmannen i sentrum 
sier at hvis han selger den for 
mer enn 10 kroner literen så vil 
ikke folk kjøpe. Kjøpmannen 
skal jo ha litt, også må regnin-
gene betales. Da er det ikke så 
mye igjen til meg.

– Dette må vi undersøke, sier 
Ravn. – La oss dra til sentrum.
 
I sentrum møter de kjøpman-
nen. Han ser opptatt ut med å 
ordne noe i boden sin, men så 
snur han seg for å ta imot dem. 

– Hei Gravåker, sier han, med 
et stort glis. Bak kjøpmannen 
kan Ravn se boden. På hyllene 
står kartonger med egg, sek-
ker med poteter og forskjellige 

andre matvarer fra lokale bon-
degårder. I et kjøleskap står 
flasker og spann med melk, 
og på disken ved skapet står 
det 6l på et skilt.

– Hva kan jeg hjelpe dere 
med? Spør kjøpmannen som 
fortsatt gliser fra øre til øre.

– Hvor mye koster melka? 
spør Ravn.

– For en liter koster det 10 
kroner, svarer han.

– Hvorfor står det 6l på skiltet 
der? Selger du spann med 6 liter 
melk? spør han kjøpmannen.

– Øh, ja nettopp, svarer kjøp-
mannen litt nølende. Folk vil 
ikke betale så mye for melk i 
dag, så derfor er jeg nødt til å 
selge 6 liter melk om gangen til 
bare 50 kroner. Det er ikke lett å 
være kjøpmann i dag, forklarer 
han, men gliset er like bredt.

Ravn ser seg rundt i  boden. 
Han skakker litt på hodet. 

– Jeg tror du lyver, sier Ravn.
– Du tar nesten dobbelt så 

mye for melka som det du har 
fortalt Gravåker.

– Hvordan kan du vite det? 
spør Gravåker undrende.

– Du må bare se ting fra et litt 
annet perspektiv, svarer Ravn. 
Nå er det han som gliser.
Hvordan kan Ravn vite at kjøp-
mannen selger melken for 
nesten dobbelt så mye?

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

Svarfrist 1. august.

I år tilbringer Ravn sommerferien på landet. En 
dag drar han på besøk til en økologisk melke-
bonde. Bonden Gravåker møter ham med åpne 
armer, men Ravn skjønner at noe er galt, for han 
ser litt nedfor ut.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

Melkemysteriet
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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.
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MILJØSOMMER
Vi oppfordrer deg til å gjøre minst en miljøvennlig ting hver 

dag hele sommeren, i minst 30 dager. 

Vi tror at dersom alle miljøagenter gjør en 

miljøvennlig ting hver dag i 30 dager så blir 

det en vane, og at du derfor kommer til å 

fortsette å gjøre miljøvennlige ting hver dag 

og at verden blir mer miljøvennlig.

På miljoagentene.no får du tips til 

miljøvennlige ting du kan gjøre, og der kan 

du også registrere din miljøvennlige ting 

hver dag. Last gjerne opp et bilde av de 

miljøvennlige tingene du gjør på instagram 

og andre sosiale medier. 

Bruk #miljosommer.Vi på hovedkvarteret vil gjerne ha en 

rapport på hvordan oppdraget gikk. Send 

en rapport til post@miljoagentene.no eller 

lever rapporten på www.miljoagentene.no/

oppdrag, så får du et nytt kult merke på 

Min side.
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Tegn flere pingviner!
Visste du at pingviner som lever i 
frihet, bare finnes på Sydpolen?

ANTARKTIS
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TEST!
Hvilken truet dyreart er du?
Er du en vilter spekkhog-
ger, en kul snøleopard, 
eller en sjenert kame-
leon? Ta testen her!

Hva gjør du hvis læreren 
kjefter på deg for noe du 
ikke har gjort?
a) Får med meg resten av klassen 
og forteller ham hvor teit han er.
b) Jeg forklarer ham på en rolig 
måte at jeg ikke har gjort det han 
beskylder meg for.
c) Jeg bare geiper til ham. Bak 
hans rygg.

Hva slags farger liker du?
a) Svart og hvitt!
b) Grått eller beige.
c) Jeg liker alle slags farger, jeg!

I hvilket terreng liker du å 
ferdes?
a) Jeg elsker å henge på stranda 
eller være ute på havet i båt.
b) Jeg foretrekker turer i fjellet, 
enten på ski eller til fots.
c) Jeg trives veldig godt i sko-
gen, hvor det er stille og jeg kan 
gjemme meg bort mellom trærne.

Og i gymtimen...
a) Jeg farer rundt, hopper, 
danser, eller sparker fotballen 
veggimellom så hardt jeg kan. 
Hører ikke alltid at læreren ber 
meg roe meg ned...
b) Jeg gjør det læreren sier vi skal 
gjøre så godt jeg kan og tar noen 
pustepauser innimellom.
c) Jeg prøver å gå i ett med 
ribbeveggen slik at læreren ikke 
skal se at jeg sluntrer unna.

Flest a: SPEKKHOGGER

Du er en spekkhogger! Du er 
glad i fart og spenning, og synes 
det er festlig å være den som 
får folk til å le. Det kan nok bli litt 
mye tull og tøys av og til, men du 
klarer å sjarmere deg ut av de 
fleste situasjoner. Du har en stor 
vennegjeng som du finner på mye 
moro sammen med, og også litt 
rampestreker innimellom.

Flest b: SNØLEOPARD

Du er en snøleopard! Akkurat som 
snøleoparden er du en ganske 
kul type, som ikke lar seg pelle på 
nesa. Du holder deg unna bråk 
som best du kan, men ser du 
ingen annen utvei, er du ikke redd 
for å hente fram klørne! Du har 
gjerne en veldig god bestevenn 
som du holder deg til, og som du 
ikke kunne sviktet for alt i verden. 

Flest c: KAMELEON

Du er en kameleon! Du kan være 
litt sjenert, men er godt likt av de 
rundt deg. Du er ikke så glad i 
oppmerksomhet, og foretrekker 
å holde deg i bakgrunnen mens 
du sysler med dine egne ting. Du 
kommer godt overens med de 
fleste, og derfor har du kanskje 
ikke akkurat en spesiell bestevenn, 
men derimot en haug av forskjel-
lige venner fra ulike miljøer. 

Du befinner deg midt i 
skolegården med masse 
medelever rundt deg….
a) Gjengen vår løper rundt og 
skaper skikkelig liv!
b) Jeg rusler rundt sammen med 
en kamerat og snakker om hva vi 
skal finne på etter skoletid.
c) Jeg prøver å gli inn i miljøet, 
så jeg får være mest mulig i fred.

Hvilke aktiviteter foretrek-
ker du?
a) Alt som har med vann å gjøre! 
Dykking, vannski, wakeboard, 
seilbrett, og liknende.
b) Er veldig glad i å stå på ski el-
ler snowboard. Elsker vintersport!
c) Liker en tur i skogen for meg 
selv, eller sitte på en benk i 
parken og se på folk som går 
forbi. Liker rolige aktiviteter.

15



Tegn flere ting 
under jorda!
Hva slags rare ting kan finnes i bakken under oss? 
Bruk fantasien og tegn dem! Fargelegg etterpå.

16
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Sudoku

Strandrydding

Strandløp

Ulv        Elg         Gaupe     Bjørn

Løser du dyrespor-sudokuen? 
Hver rekke bortover og nedover må
inneholde ett av hvert spor.

Hvem vinner strandløpet?
Erle, Leon og Mikkel løper om kapp på 
stranden, men det ligger mange ting i veien. 
Hver ting har forskjellig poeng, og vinneren 
er den som har FÆRREST poeng!

Batteri = + 5

Vinner:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poeng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjell = – 2

Epleskrott = + 2

LeonErleMikkel

Sjøstjerne = – 5

Miljøagentene Erle, Leon og Mikkel har vært 
på strandryddedag. De plukket masse søppel, 

MATAVFALL PLAST

+

–

18
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Strandrydding

Koffert-tyveri!

Hvilken boks? Gåte
Ravn står på togstasjonen og skal hente ut 
kofferten sin fra oppbevaringsboksen. Hvilken 
av nøkkelhullene passer til nøkkelen til Ravn?

En bussjåfør kom nedover en gate i Trond-
heim. Han tok til venstre hvor det var 
innkjøring forbudt og tok til høyre mot en 
enveiskjørt gate. Likevel brøt han ingen 
trafikkregler. Hvordan kunne det ha seg?

Når Ravn åpner kofferten oppdager han at 
noe har blitt stjålet! 
Dette har Ravn pakket: Bok, skjorte, tannbørste, 
bukse, genser, sokker, jakke, shorts, håndkle, 
solkrem, mobillader, solbriller og joggesko. Kan 
du finne ut hvilken av tingene som er borte?

og etterpå sorterte de søpla de fant. Men noe 
av søpla havnet feil. Kan du sette ring rundt 
det som har havnet i feil søppelkasse? Tegn 
så en strek bort til den riktige søppelkassa.

PAPIR GLASSEE-AVFALL METALL

1

4

7

2

5

8

3

6
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Har du hoppet paradis før? Visste du 
at det er en lek som barna leker andre 
steder i verden også? I Kamerun har de 
sin egen variant av «paradis».

Lær deg en 
lek fra Kamerun!
KILDE: “All verdens leker” av Hei Verden

I det kamerunske paradiset, kan man 
spille med så mange spillere man vil. 
Er det flere enn to, danner man lag og 
skifter på å kaste steinen innad i laget.

KAMERUN:
Kamerun er et land som ligger på vest-
kysten av Afrika.  I Kamerun snakker 
de for det meste engelsk og fransk, og 
hovedstaden heter Yaoundé. Over ser 
du Kameruns flagg.

DETTE TRENGER DERE: 
Kritt til å tegne opp paradiset med, og en 
flat stein som spillebrikke.

SLIK GJØR DERE:

1. Tegn opp paradiset slik:

2. Hver rute er et «hus», den store 
buen øverst er «himmelen».
A starter i hus 1, B starter i hus 6 
og hopper motsatt vei.

3. A hiver sin brikke i første Hus. 
Så hinker han gjennom paradisets hus ved å 
skyve steinen med foten fra hus til hus. 
Mislykkes han, er det B sin tur.

4. A fortsetter turen ved så å hive steinen i andre 
hus, og på samme måte skyve steinen videre fra 
hus til hus gjennom paradiset. Slik fortsetter han 
til steinen har landet i alle husene.

5. Når A har kastet steinen i alle husene, skal 
han hive steinen i himmelen. Så hopper han med 
parallelle føtter, en i hvert hus, opp mot himmelen. 
Her skyver han så steinen med foten ut av him-
melen. Dersom han lykkes, stiller han seg på 
oversiden av himmelen, med ryggen mot para-
diset, og hiver steinen over skulderen. Målet er 
at steinen skal lande i et av husene. Dette huset 
blir heretter A sin eiendom og B har ikke lov til å 
hoppe eller trå i dette huset når de spiller videre. 
Men A har lov til heretter å stå med begge beina 
i de husene som er hans!

6. A fortsetter turen sin ved å starte forfra. Det er 
slik om å gjøre å sikre seg flest hus og hindre de 
andre i å gjennomføre leken.

3
2
1

4
5
6
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WUT I VERDEN
Hva gjør miljøagentene i andre deler av 
verden? Les om det her!



a) Mitt land grenser ikke til havet.

b) Grunnloven min er 200 år i år.

c) Jeg bor i Sør-Amerika.

d) Landet mitt har over 2000 isbreer.

e) Jeg bor i regnskogen.

f) Jeg bor i Afrika.

g) Landet mitt tjener masse penger på å 
pumpe opp olje.

h) I landet mitt er det tørketid fra mai til sep-
tember.

i) Jeg er en ekte indianer.

Bannertips fra 
Natur og Ungdom
Skal du arrangere en aksjon, og vil at 
budskapet skal komme tydelig fram? 
Da kan det være fint med et banner! 
I Natur og Ungdom lager vi mange 
bannere, og her er våre tips:
TEKST: Natur og Ungdom

DETTE TRENGER DU: 
Tøystoff, maling, blyant og teip

SLIK GJØR DU: 

1. Først finner dere et kult slagord eller bilde til 
å ha på banneret. Vær kreative!

2. Legg ut tøystoffet (eller heng det opp) og 
tegn med blyant først.

3. Mal over blyantstrekene. Pass på å male rett 
og ikke søle for mye!

4. Husk å male logoen deres på banneret, så 
folk vet hvor dere kommer fra.

5. Dra på aksjon, rop slagord og vis frem deres 
nye banner!

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

ZAMBIA

SVAR:

Norge:

Zambia:

Brasil:

NORGE

BRASIL

     Hvem sier hva?
Nedenfor kommer det ni på-
stander. Kan du gjette hvilket 
av barna under som sier de 
forskjellige? Fyll inn bokstavene for 
påstandene der du mener de passer. 
Det skal være tre påstander per barn.

7

21



P

SKOLE

Miniagentene går til skolen!
Kan du hjelpe Erle, Mikkel og Leon med å finne veien til skolen?

22
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Kode fra Ravn!8
Løs koden og få en viktig melding fra miljøagent Ravn!

= Ø = Å

= Q

= Z

= H = I

= R

= Æ

= A = J

= S

=B = K

= T

= C

= L = U

= D

= M = V

= E

= N = W

= F

= O

= X

= G

= P

= Y

KODEN:

HVA STÅR DET HER?

BAKEPULVER

DU TRENGER:
En tom melkekartong, 
pringlesboks eller lignende
Plastfolie
Kraftig tape (gaffa)
Kniv/saks og hjelp av en 
voksen

Begge disse oppskriftene er usyn-
lig blekk. Bruk en liten pensel eller 
Q-tip til å skrive den hemmelige 
beskjeden på et ark og la det tørke.
For at blekket skal bli synlig 
må miljøagenten som mottar 
beskjeden varme opp lappen. 
Det kan du gjøre ved å holde lap-
pen over en lyspære som lyser.

OPPSKRIFT 1: Miks halvparten 
bakepulver og halvparten vann i 
en liten bolle.

OPPSKRIFT 2: Press en 
halv sitron i en liten bolle.

Hvordan lage 
usynlig blekk?
Her er to oppskrifter på usynlig 
blekk, sånn at du kan skrive 
hemmelige beskjeder til andre 
miljøagenter.

Lag din egen undervannskikkert
Trenger du å undersøke noe under vann? Lag en 
vannkikkert! Vi forklarer hvordan.

SÅNN GJØR DU: 
1. Få hjelp av en voksen og 
skjær/klipp bunnen av melkekar-
tongen/pringlesboksen.
2. Stram plastfolie rundt den 
ene enden og tape godt fast 

så det blir helt 
vanntett.
3. Nå kan du stikke 
enden med plast-
folien ned i vannet, 
og kikke med ett 
øye inn i den andre 
enden. Nå har du 
din egen under-
vannskikkert!

23



     Riktig terning
Hvordan vil terningen som er brettet ut, 
se ut dersom den er brettet sammen?

     Sudoku
Fyll inn tallene mellom 1 og 9!

     Land i Afrika
Under ser du omrissene av enkelte land i 
Afrika. Stokk om på bokstavene og finn ut 
hvilke det er!

Ravn på fisketur
Hvilken fisk får Ravn?
Kryss ut hver fisk som har:
   Oddetall
   Enslige tall
     Tallet for antall år i et tiår
    Tallet for antall sider tre 
     terninger har
    Tallet for antall bein to 
    edderkopper har

BIWZEBMA

3
16

78
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25

24

10

11

15
IPAIEOT

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ 
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SANT      USANT

1
2
3
4
5

7
8
9

12
11
10

6

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

SANT      USANT

Yanomami-indianerne 
bor i regnskogen i 
Sør-Amerika

Kamerun er et land som 
ligger i Asia.

Flagget til Sri Lanka er 
rødt, hvitt og blått.

Anakondaen holder til 
omkring Amazonas.

Norge er IKKE et U-land.

Kolibri er verdens 
minste fugleart.

England er et U-land.

Amazonasregnskogen 
strekker seg over flere 
land, blant annet Brasil.

Norge fikk sin egen 
grunnlov i 1815.

Orangutangen er 
en utrydningstruet 
dyreart.

Gobiørkenen ligger
 i Asia.

Pandaen er IKKE en 
utrydningstruet dyreart.

     Riktig brikke

     SANT 
ELLER USANT?

Bladlabyrint!
Finn en vei gjennom labyrinten ved å gå fra 
et blad til et annet. 
Du kan gå både opp og ned, til høyre og venstre, 
men du må gå i denne rekkefølgen: Ask, eik, lønn, 
ask, eik, lønn...

Hvilken av brikkene 
under passer til den 
store brikken, slik at 
de danner en komplett 
kube?

25
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Ut på tur!
Tegn barnåler på trærne og fisk i elva. Kan du fargelegge teltene 
i riktig rekkefølge også? Les teltreglene før du begynner!

TELTREGLER:
Oransje telt skal stå mellom grønne og 
røde telt.

Gule telt skal stå lengst til venstre.

Gule telt skal stå ved siden av røde telt.

Blå telt skal stå ved siden av grønne.

26



10 sommertips!

Slik lager du gapahuk!

Det er mye gøy å finne på ute i 
sommer. Her får du ti tips fra oss:

Nå når det har blitt mildere i været kan 
det være fint å tilbringe natten utendørs. 
Lag en gapahuk så får dere tak over 
hodet også! Husk å ta med en voksen.

En gapahuk er et raste- eller overnattingssted 
med to sidevegger og et skrått tak som går 
ned til bakken. Navnet har den fått fordi åpnin-
gen utgjør et gap (ut mot bålet).

DU TRENGER:
Presenning 4x5 meter (eller granbar)
Stokker
Øks/sag/kniv
Tau (200 m)
Liggeunderlag
Granbar til sidevegger

SLIK GJØR DU:
1. Surr en tverrligger mellom to trær som står 
et par meter fra hverandre. Stokken festes ca 
en meter over bakken.

2. Surr stokkene godt fast med tauet.

     Marshmallows
Tallene på marshmallowsene er satt inn 
slik at de følger et bestemt mønster. Kan 
du sette inn de tallene som mangler?

14
1. Lag mat av noe spiselig du finner ute
2. Sov under åpen himmel 
3. Spill fotball i skogen 
4. Lag en natursti – du finner mange 
naturstier på miljoagentene.no/natursti
5. Regner det, ta på dere regntøy og plask i 
sølepytter
6. Kast «fiskesprett»
7. Bygg et fantastisk sandslott
8. Ha vannkrig
9. Bygg et insekthotell
10. Gå på skattejakt i fjæra eller i skogen

3. Etterpå legges lange stokker fra tverrliggeren 
og ned på bakken slik at det danner et skrått tak.

4. Tjor fast presenningen over taket. Veggene 
tettes igjen med granbar og grankvister som dere 
vever innimellom stokkene.

TIPS:
Det er lurt å starte tettingen nede ved bakken. 
Legg gjerne en stokk på tvers av presenningen 
nede ved bakken for å holde den på plass.
Hvis gapahuken ligger i nærheten av et hogstfelt, 
kan dere droppe presenningen og dekke hele 
taket med et tykt lag av grankvister.
Lykke til!

3 9 12
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35 28
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21 7

42
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Sier 
kråka

Jobb

Spise

To like

Ha ha

To like

3

SVAR:

     Kryssord
Løs kryssordet. Stokk så om på 
bokstavene i de gule rutene. 
Da vil du komme frem til noe som 
er fint å gjøre i sommer!

15

LANDSLEIR
–EN LOKALLAGSSAMLING!
Landsleiren er fra 19.-21. 
september på Gulsrud leirsted 
ca 1 time fra Oslo.

Landsleiren er en lokallagssamling 
for miljøagenter som er med i et 
lokallag eller som vil starte ett.
Her kan dere lære mer om alt som 
er gøy og nyttig for et lokallag.

Se miljoagentene.no for mer info 
og påmelding.
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PREMIEOPPGAVE 10 - SUDOKU
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PREMIEOPPGAVE 1 - PANDAER
Det er ...............pandaer i bladet.

PREMIEOPPGAVE 4 - STRANDRYDDING
I matavfallet er ................................................................................. plassert feil, og skal i........................................................................

I plastavfallet er ............................................................................... plassert feil, og skal i.......................................................................

I papiravfallet er...............................................................................  plassert feil, og skal i........................................................................ 

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

I glassavfallet er .............................................................................  plassert feil, og skal i.......................................................................

I metallavfallet er ............................................................................  plassert feil, og skal i.......................................................................

PREMIEOPPGAVE 5 - HVILKEN BOKS?
Ravns nøkkel passer til boks nummer ......................................

PREMIEOPPGAVE 6 - KOFFERT-TYVERI
......................................... mangler fra Ravns koffert.

PREMIEOPPGAVE 7 - HVEM SIER HVA?

PREMIEOPPGAVE 8 - HVA SIER RAVN?
............................................................................................................

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

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

PREMIEOPPGAVE 13 - SANT ELLER USANT?

PREMIEOPPGAVE 9 - LAND I AFRIKA
1.  .............................................   2.  .............................................

3.  .............................................   4.  .............................................

PREMIEOPPGAVE 15 - KRYSSORD
Løsningsordet er:...........................................................................

PREMIEOPPGAVE 14 - MARSHMALLOWS - Fyll inn riktig tall:
Rekke 1:.................   Rekke 2:.................   Rekke 3:.................

PREMIEOPPGAVE 2 - BATTERIJAKT
Erle har funnet ..................grønne batterier i Batterijakten.

PREMIEOPPGAVE 3 - STRANDLØP
Vinner:.......................................................med..................poeng.

SVARSLIPP NAVN:.................................................................................................
MEDLEMSNUMMMER:.....................................................................
ADRESSE:..........................................................................................
PREMIEØNSKE:................................................................................Fyll inn svarene dine i riktige felt. Det er veldig viktig at 

du fyller ut navn, medlemsnummer og adresse i feltene 
til venstre. Klipp / riv ut siden, brett sammen og send inn 
til Hovedkvarteret. Husk å skrive hva du ønsker deg som 
premie!

Norge: Zambia: Brasil:

1.  ...................  2.  .................... 3.  ....................  4.  ...................

5.  ...................  6.  .................... 7.  ....................  8.  ...................

9.  ...................  10.  ................ 11.  .................... 12.  .................
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Løsninger for premieoppgavene 
i miljøagentrapporten nr 
2/2014:

Vinnerne for premieoppgavene i 
Miljøagentrapporten nr 2/2014 
finner du på miljoagentene.no

BLADLABYRINT SIDE 25: MINIAGETENES SKOLEVEI SIDE 25:

DYRESPOR-SUDOKU SIDE 18:

FINN 8 FEIL SIDE 6:

KAMELEONER SIDE 6:

LABYRINT SIDE 6:

LØSNINGER / VINNERE

SVAR PÅ QUIZ SIDE 21:
1–c, 2–a, 3–b, 4–c, 5–b, 6–b

BUSSSJÅFØRGÅTE SIDE 15:
Bussjåføren kjørte ikke bussen 
men gikk til fots, og kom seg 
rundt i byen på denne måten.

RAVN-HISTORIEN:
Gruvesjefen sa at det var det 
røde røret de dumpet avfallet 
lovlig i, men når Ravn kom ned 
til deponiet var det det blå røret 
som kom ut der. Derfor løy 
gruvesjefen.

MINIAGENTOPPGAVEN:
Det var 10 edderkopper i bladet.

SANT ELLER USANT:
1. Sant    2. Usant    3. Sant  
4. Usant    5. Sant    6. Sant
7. Sant    8. Usant

KRYSSORD:
Løsningsordet er «påskeferie».

HEMMELIG KODE FRA RAVN:
Ravn sier «velg økologisk».

RAVN PÅ FISKETUR, SIDE 6:
Ravn får fisk nr 24.

TELTOPPGAVE SIDE 21:
Sett teltene i denne rekkefølgen, fra 
venstre: Gul, rød, oransj, grønn, blå.
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Vi blir nå nøye undersøkt av barnas 
egen miljøvernorganisasjon. 

Foto: G
lenn Røkeberg


