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HEI!

KJÆRE
MILJØAGENT!
HURRA FOR

FJELLET!
Dette nummeret handler om
fjell. Fjell er viktig for mange
mennesker, dyr og planter i hele
verden. Derfor er det viktig at vi
passer på fjellene våre.
Flere mennesker drar til fjells nå
enn tidligere. Det er fint å bruke naturen og Norge har mange flotte fjell
å by på. Men når flere bruker fjellet
må vi passe på så vi ikke skader naturen der. Viste du at de fleste norske nasjonalparkene ligger på fjellet? Det kan du lese mer om i dette
nummeret av miljøagentrapporten.
Er du en spesialagent? Vi søker
spesialagenter i alle aldre fra hele
landet. Sjekk ut annonsen bakpå
bladet, eller gå inn på miljoagentene.
no for å søke.
Skal du på fjellet i påsken? Da er
det lurt å kunne fjellvettreglene. De
står lenger bak i bladet der vi har
laget en liten påskespesial. Og husk
at det beste påskegodtet er det som
er palmeoljefritt og ikke ødelegger
regnskogen.
Hovedkvarteret håper du får en
super påskeferie!
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Hei alle m gent Nikolai
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til å si ifra!
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E: Miljøagen
ALD
Min største miljøbragd:
Jeg skrur av lysene i rom
jeg ikke er i og plukker
boss når jeg går tur.

Derfor er miljøvern viktig:
Fordi da kan vi gjøre sånn
at det ikke kommer så mye
eksos og boss i naturen!

Min største miljøtabbe:
Kjøre bil til et sted når
man kunne syklet.

Miljøvennlig hilsen fra
Agent Nikolai

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.

Over 10 000 barn
på Batterijakt
TEKST: Anne Bleiklie / FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Miljøagentene arrangerte Batterijakten for
andre år på rad fra 19. mars til 9. april. Hvert år blir
over 1000 tonn batterier kastet rett i søpla. Dette er
batterier som burde vært levert til gjenvinning, slik at
metallene i dem kunne blitt brukt til å lage nye ting.
Under Batterijakten i fjor samlet Miljøagentene inn 5
millioner batterier, og gjorde dermed en solid innsats
for miljøet. For å finne ut hvem som vant Batterijakten
2014, og for å se hvor mye vi klarte å samle inn, må
du gå inn på batterijakten.no.

Rekordvarm vinter
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Northernlightimages Istockphoto

Det har vært en rekordvarm vinter over store deler
av Norge. Mange steder spiret snøklokker, krokus
og andre vårblomster mange uker for tidlig. I Bergen
har det ikke vært varmere siden de begynte å måle
temperaturen for 153 år siden. På Svalbard, der det
pleier å være iskaldt, har det vært 15 grader varmere
enn vanlig i vinter.

Biologisk skattkiste
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Global Crop Diversity Trust

På Svalbard ligger det en dyrebar skatt langt
inne i fjellet der det alltid er frost. I Svalbard Globale frøhvelv finnes tusenvis av frø fra matplanter
fra hele verden. Nylig mottok frøhvelvet 20 000 nye
typer frø fra Japan, Brasil, Mexico, Peru og USA.
Det var forskjellige kornslag, mais og poteter, blant
annet. Mange slike planter er utrydningstruede.
Frøhvelvet på Svalbard sikrer at de blir bevart. Bildet viser bønner fra Colombia.
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Til krig mot
forurensning
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Hung_Chung_Chih Istockphoto

Tenk deg at du ikke kan være ute fordi det er farlig å puste inn lufta. Slik er det i mange kinesiske
byer. Noen steder er det så ille at folk blir syke.
Mange kinesere ønsker nå å flytte ut av byene.
Forurensningen kommer fra kullkraftverk, voksende biltrafikk og store utslipp fra fabrikker. Nå
sier Kinas statsminister at de vil gå til «krig mot
forurensningen». Det skal stilles strenge krav til
utslipp fra fabrikker og satses på fornybar energi.
Det er bra for folk i verdens mest folkerike land.

30 skoger vernet
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Benjamin Christensen

Visste du at halvparten av alle truede arter i Norge
lever i skog? Ugler, hakkespetter, mange planter og
insekter er avhengige av gamle skoger. Her er en god
nyhet til dem: Regjeringen har nettopp vernet tretti
nye skoger i Norge. Det betyr at det ikke lenger kan
hogges eller bygges noe der. Vernede skoger finnes
over hele landet. Har du vært i en slik skog? Gå inn
på www.miljødirektoratet.no og søk på «finn verneområde», så finner du en i nærheten av der du bor. Den
skal hindre farlige klimaendringer i fremtiden.

Kongen kommer
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Sølve Sundsbø

Kong Harald er opptatt av natur og miljø. Til sommeren skal han være med å feire miljøorganisasjonen Naturvernforbundet i Bergen. Naturvernforbundet er 100 år i år, og Kong Harald har skrevet
en hilsen der han ønsker forbundet lykke til med å
ta vare på naturen.
– For mange av oss er naturen en livsviktig kilde til
glede, helse og rekreasjon – enten det er skogen,
fjellet eller sjøen vi er mest glad i å bruke, skriver
Kongen i sin hilsen.
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TEMA: FJELL
Isbreer sørger for vann til
mange hundre millioner
mennesker når det er tørke.
FOTO: Nyluke Istockphoto

Isbre på Island

FOTO: Brytta Istockphoto

Verdens isbreer smelter
Har du tenkt på at isbreer er livsviktige vannlagre
for millioner av mennesker? Problemet er at isbreer
over hele verden smelter. Det er alvorlig for mange
av verdens fattige.

BAKGRUNNSFOTO: www.flickr.com / Perry Nelson

TEKST: Tor Bjarne Christensen

snøen å smelte. Vannet renner
ned i tusenvis av små bekker,
som samler seg til store elver og
floder. Og på den måten sikrer
de vann til alle som bor langs elvene. Og det er ikke få. I folkerike
land som India, Kina og Bangladesh er vannet fra isbreene livsviktig for mange hundre millioner
mennesker. Genialt system, ikke
sant?
Isbreene smelter
Problemet er at mange isbreer
nå er i ferd med å smelte. Det betyr at de lagrer mindre vann som
de kan forsyne folk med når det
er tørke. Hvis smeltingen fortset-

Er du glad i isbreer? Det er folk
i områdene rundt Himalaya i Asia
og Andesfjellene i Sør-Amerika.
Og det er ikke rart, for isbreene
gir dem vann, selv når det er
tørke og det ikke har regnet på
flere uker.
Samler vann
Gjennom hele vinteren samler isbreene på masse snø. Når sommeren kommer, begynner denne

06 / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TE
EMA

ter, kan følgene bli katastrofale
for folkene som bor langs elvene.
Målinger viser at isbreer over
hele verden trekker seg tilbake.
Noen steder er de i ferd med å
bli helt borte.
Kutt klimautslipp
Smeltingen skyldes klimaendringer og menneskers utslipp
av klimagasser. Vi kan være med
å stanse smeltingen av verdens
isbreer ved å kutte i våre egne utslipp. Kjøp litt mindre, gå til skolen eller bruk sykkelen. Lykke til! 

Dette er Svartisen i Nordland fylke. Det er den nest
største isbreen på norsk
fastland.
FOTO: Edith Pedersen

Isbre i Argentina.

FOTO: AL - Travelpicture Istockphoto

NORSKE ISBREER:
I løpet av 2013 trakk 26 av 33
norske isbreer seg tilbake. Det
betyr at de smeltet i fronten. Austra Okstindbreen i Hemnes trakk
seg tilbake hele 40 meter på ett
år. Rundvassbreen i Sørfold og
Stigaholtbreen i Luster smeltet
nesten like mye. Men ikke alle
norske breer smeltet i fjor. Fire
er uendret, mens tre faktisk ble
større i front.

Dette er Jostedalsbreen som
er den største isbreen på norsk
fastland. Isbreen Austfonna på
Svalbard, er Europas største.
FOTO: Wikipedia
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NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN

Etter regjeringsskiftet har inspirasjonsalbum så hun kunne se
Miljøverndepartementet skiftet navn, hvor opptatte vi er av miljøet. Hun var
nå heter det Klima- og miljødeparte- ikke enig i alle uttalelsene fra oss. For
mentet. Eliah, jeg og noen fra hoved- eksempel ville hun veie økonomi mot
kvarteret dro dit på besøk. Vi fikk møte miljø og ikke garantere oss verning
klima- og miljøminister Tine Sundtoft. av Lofoten, Vesterålen og Senja.
N NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA
Hun var veldig hyggelig og hørte
godt etter hva vi hadde å si, men hun Etter Eliah og jeg hadde vært i
var ikke så flink til å snakke sånn at Klima- og miljødepartementet dro
RAMTIDA
vi forsto. Hun snakket litt voksent. jeg dagen etter til Stortinget. Der
Eliah hadde med seg uttalelsene fra møtte jeg Torstein Tvedt Solberg.
landsleiren, og jeg skulle fortelle om Han skulle vise meg rundt, og vi snå arbeide i lokallag. Jeg ga henne et akket om flere natur- og miljø saker

Det dette betyr, er at alle har rett til
en sunn og mangfoldig natur, og at
vi må bruke naturens ressurser fornuftig. Dette står i grunnloven, og
det er de som bestemmer som har
ansvar for at vi som er barn nå får
et like bra klima og en like fin natur i
fremtiden som det vi har i dag.

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

Denne påsken er Ravn og familien hans på ferie
et lite sted innerst inne i en fjord. Det bor ikke så
mange mennesker der, men for litt siden startet
et gruveselskap opp i bygda. Det synes Ravn
er verdt å sjekke ut, så han spør om å få en tur i
gruveanlegget.

ganske sint ut.
– Nå skal jeg fortelle deg en
ting Gunnar Berg, sier han sint
til gruvesjefen. Det har aldri før
vært så lite fisk å få i fjorden, og
jeg tror det er din skyld.
– Hvorfor tror du det? Spør
Ravn. – Kan du bevise at gruven
ødelegger livet i havet?
– Jeg kan ikke bevise at det er
gruven sin skyld, sier fiskeren litt
roligere. – Men jeg har spurt en
dykker om å se på fjordbunnen,
og han sier at den er helt øde.
På områder der det før har levd
mange sårbare arter er det nå
bare stein.

– Her utvinner vi metaller som
er kjempeviktige for å bygge ting
som vi trenger, sier gruvesjefen
Gunnar Berg mens han viser
Ravn rundt i gruven.
– Hva gjør dere med all den
steinen som ikke inneholder
metall? lurer Ravn på.
– Du er en skarp gutt. Så langt
har vi blitt sittende igjen med
over 1,5 million tonn med stein
som ikke kan brukes.

– Men du kan ikke bevise noe,
sier Gunnar Berg skråsikker.
– Her ser du at vi legger all
steinmassen helt lovlig på land.
Gunnar peker mot deponiet
hvor et blått rør, som kommer ut
fra gruven, har fylt en gigantisk
grop i bakken med stein.
– Her ligger det steinmasse
som tar like mye plass som
5000 små hytter, som jeg forklarte Ravn her i stad, sier Gunnar
og klør seg i pannen.

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.

Gruvemysteriet

TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

Ravn rynker litt på nesen.
– Det høres ganske mye ut,
men det er litt for mye til at jeg
klarer å se det for meg.
– OK, sier Gunnar. – Se for
deg 5000 store hus. Så mye
plass tar det. Hvis vi lar så mye
stein ligge igjen i gruvene, får vi
ikke tilgang på det som ligger
under. Derfor har vi et eget område hvor vi kan legge steinen.
Gunnar tar med Ravn til to
store rør, et blått rør hvor åpningen er stengt med tape, og et
rødt rør som er helt åpent.
– Vi dumper steinen i det røret
her. Gunnar peker på det åpne
røret. – Dette røret fører til et
såkalt deponi, som er et område hvor vi får lov til å oppbevare steinmassene, forklarer han
mens han klør seg litt i pannen.
Utenfor gruven kommer Ravn
og Gunnar til deponiet. Der
møter de på en fisker, som ser

10

– Tusen takk for at du viste
meg gruven, sier Ravn til Gunnar. – Nå foreslår jeg at du slutter å lyve, og forteller sannheten.
Hvordan kan Ravn vite at gruvesjefen Gunnar Berg har løyet?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 1. mai 2014.
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DER NATUREN
BESTEMMER

Over hele landet
Rondane var den første norske
nasjonalparken. Den ble opprettet i 1962. Året etter ble
det nasjonalpark i Børgefjell.
Etter det har det blitt nasjonalparker i Jotunheimen, på HarVisste du at det er 44 nasjonalparker i Norge og at det dangervidda, Senja, Saltfjellet,
Pasvik og mange andre steder.
er naturen selv som bestemmer i dem?
Det er også 7 nasjonalparker på
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Cato Edvardsen
Svalbard. Landets nyeste nasDet finnes vakre nasjonalparker jonalpark heter Færder og ligger
over hele landet, og de fleste av i Vestfold.
dem ligger i fjellene. En nasjonalpark er et stort vernet område, hvor
det er naturen selv som bestemmer. Kanskje det finnes en nasDet er vanligvis ikke lov å bygge vei- jonalpark i nærheten av der
er eller hus der, og det er forbudt du bor? De er virkelig verdt et
å kjøre bil. I nasjonalparkene er det besøk, så det er bare å komfjellstøvler som gjelder.
me seg ut på tur!
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FUGLEKASSE
DU TRENGER:
150 cm lang planke
Sag
Hammer
Spiker
Tråd
ÅRSTID: Vår.

AKTIVITET

I hvert nummer presenterer vi en
miljøvennlig aktivitet!

HVA: Heng opp fuglekasse!
HVORFOR: Det er hyggelig med nye naboer!
ELLERS: Mal gjerne fuglekassa i fine farger, og
ta den ned for rengjøring om høsten. Fuglekasser
kan også kjøpes ferdig og koster ikke allverden.
Du kan henge opp fuglekassa i et tre, i en høyde
på mellom 1,5 og 4 meter. Noen fuglearter liker å
bo høyt, mens andre liker å hekke lavere mot bakken. Det blir spennende å se hvilken art som flytter
inn i akkurat DIN fuglekasse!

SLIK LAGER DU FUGLEKASSA:

Sett sammen delene fra tegningen ovenfor slik:

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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LOKALLAGET

TRO

NDHEIM

Lokallaget
i Trondheim
Miljøagentene i Trondheim gjør mye
spennende for tida!
TEKST: Emilie Beraas / FOTO: Trondheim lokallag

LOKALLAGS

NYTT
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I Vågan har Miljøagentene
startet på redesignkurs. Der
skal de lære seg å lage nye klær
av gamle. Lederen i lokallaget
var også med på NRK Ukeslutt
på radio. Der ga hun FNs spesialutsending for klima, Jens
Stoltenberg, klimaråd. «Naturen
prøver å fortelle oss at den har
litt problemer» sa Kaja.

På Kolbotn har Miljøagentene hatt rovdyrdag, der
fikk de se kule bilder og filmer,
og de fikk lære mer om de store
rovdyrene. Hvorfor uler ulven,
hvordan kjennes pelsen til en
gaupe ut, hvordan vet vi om et
dyrespor er ferskt og mye mer.
Kanskje ditt lokallag vil gjøre noe
lignende? Ta kontakt med Emilie.
Miljøagentene i Kringlebotn
har jobbet videre med kampanjen sin om å øke panten på tom-

Miljøagentene i Trondheim er
veldig glade i å være ute i naturen og de liker godt å gjøre ting
som hele familien kan være med
på. De har vært på turer i skogen på jakt etter salamandere og
elvesandjegere, og i fjor drog de
ut med båt for å se hvordan de
rydder havna i Trondheim. De har
også vært på besøk på en økologisk bondegård. Der fikk de møte
mange fine dyr, ri på hest og lære
om økologi.

flasker. De har
blant annet hatt spørreundersøkelse der de bor, og
den viste at mange flere ville
ha pantet tomflaskene sine om
panten var høyere. Svarene på
undersøkelsen har de sendt til
Statsminister Erna Solberg.
Miljøagentene fra Kråkerøy
var nylig på Oslotur for å møte
kunstneren Chris Jordan. Han
jobber med marin forsøpling, akkurat som de har gjort med sitt
Ocean Hope-prosjekt sammen

Før jul hadde Miljøagentene i
Trondheim juleverksted hvor de
samlet inn penger til Miljøagentene på Sri Lanka. Og nå nettopp hadde de kjøring med hundeslede på Meråker. Da fikk alle
som ville, små og store, prøve å
være både foran og bak sleden.
Etterpå koste de seg rundt bålet
med mat og varm drikke.

Kanskje det skal det være en
festival i byen din? Kanskje
lokallaget ditt kunne gjort
noe lignende. Spør Emilie for
tips og triks.

Hvert år er det en festival
som heter Pstereo i Trondheim.
Miljøagentene i Trondheim er
med på Pstereo-pikniken, som er
et familiearrangement. Da har de
natursti og lager pinnebrød.

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!

med den norske kunstneren
Solveig Egeland.
I Flekkefjord har Miljøagentene
snekret fuglekasser. Har du lyst
til at ditt lokallag også skal gjøre
det? Ta kontakt med Emilie.
Miljøagentene skal lage en
lokallagshåndbok med tips,

Vil du at vi skal presentere
ditt lokallag?
Send en mail til:
emilie@miljoagentene.no

aktiviteter og inspirasjon
for alle lokallagene. Har du
tips til hva vi burde ha med i
boka? Send en mail til Emilie!
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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FJELLREVEN
Fjellreven er et av Norges mest
utrydningstruede pattedyr. For å redde
fjellreven, har Norge de siste årene
avlet frem fjellrever i fangenskap. De blir
satt ut i naturen når de er store nok til å
klare seg selv.
TEKST: Anne Bleiklie / KILDE: miljostatus.no

Fjellreven er litt mindre enn rødreven og er vanligvis helt hvit. Den er tilpasset et arktisk klima og i
Norge finnes det ca 120 voksne rever som lever i
det fri. Fjellreven spiser mest lemen. I år med mye
lemen kan den få mange valper. Den spiser også
hare, fugl, planter eller reinsdyrkadavre. Det er vanlig at en fjellrev får mellom tre og seks valper, men
fordi det er tøft å overleve i fjellet, er det bare rundt
tre av 10 valper som overlever det første året.
Hvorfor truet?
For over 100 år siden var det mange fjellrever
i Norge, men fordi den hadde så fin pels, var det
mange som jaktet på den. Så i 1930 ble den totalfredet fordi det var så få igjen av den. Selvom det
er veldig lenge siden, har det ikke blitt flere fjellrever
før i 2010. Det var da Norge begynte å avle frem
fjellrever i fangenskap for å sette dem ut i naturen
igjen. Fjellrev har blitt satt ut i Dovrefjell, Sylane,
Finse og Saltfjellet de siste årene. I 2013 ble det
registrert 19 valpekull av fjellrev som har blitt avlet
frem og satt fri. Det er kjempebra, og det er nå dobbelt så mange fjellrever i Norge som det var for få
år siden. Fjellreven er fortsatt kritisk truet og det er
viktig at arbeidet med å bevare fjellreven fortsetter.
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FAKTA:
Fjellreven er en av Norges
mest utrydningstruede dyrearter, men den er i ferd med å
bli øke i antall.
Fjellreven er mindre enn
rødreven, men til gjengjeld er
den en tøffing.

BAKGRUNNSFOTO: Paul Williams www.IronAmmonitePhotography.com

Den bor høyt til fjells og tåler
temperaturer ned til minus 60
grader.

Fjellrev satt ut på
Hardangervidda
I februar i år ble 30 små fjellrevvalper satt ut på Hardangervidda. Håpet
er at de skal vokse opp og formere seg. Hardangervidda er et fint sted
å sette ut valpene for der er det mange gamle revehi fra før. Selv om
fjellreven kan gå flere uker uten mat om vinteren, får fjellreven med seg
mat for en måned når de blir satt ut.

FOTO: www.flickr.com / Haikus
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OPPSLAGSTAVLA
RØDLISTA:
JERV

Maling er farlig
avfall!

FOTO: Wikipedia

Maling skal aldri skylles i do
eller kastes i søpla. Det er
farlig for naturen og miljøet.

Jerven er den største av mårdyra i Norge, med en kroppslengde på 70-85 cm.
Den kan minne om en liten
bjørn, med kraftig kropp og korte
ben med store labber. Fargen på
pelsen varierer fra mørkebrun til
svart, med noen lyse hår på ørene,
hodet, siden av kroppen og på den
korte, buskete halen. Noen jerver
har hvite hår på brystet.
Jerven er veldig glad i å spise reinsdyr, og derfor lever den gjerne i fjellområder hvor det finnes store reinsdyrflokker.
En jerv som lever ute i det fri, kan
bli ca 10-12 år gammel.
I Norge er jerven truet, blant annet
fordi at vi bygger hytter og veier i
områdene hvor jerven bor. Jerven
er også truet på grunn av at det
felles for mange av den hvert år.

Nasjonal rødliste:

Nasjonal rødliste er en liste over dyr
og planter som er trua av utryddelse
eller er veldig sjeldne. Vi presenterer
et nytt trua dyr i hvert nummer av
Miljøagentrapporten.
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Miljøtips:

Skal du hjelpe pappa eller mamma å kvitte seg med malingsrestene, husk at malingrester og
white spirit er farlig avfall.
Det kan dere levere på godkjente mottak. Da passer du på
at det farlige avfallet blir tatt vare
på av mottaket og ikke skader
naturen. Ofte finner du slike mottak på bensinstasjoner. Hvis du
vil vite hvor dere kan levere farlig
avfall, kan du se en oversikt over
mottak på Loop.no.

HOT or NOT?
Fjellvettreglene:
I påska er det mange
som liker å gå på skitur
i fjellet. Dessverre skjer
det også masse ulykker på denne tida, fordi
folk ikke er forsiktige
nok. Fjellvettreglene
ble oppfunnet for at
folk skulle bli obs på
hva de kunne gjøre for
å være tryggere når de
la ut på tur. Lær deg
fjellvettreglene, de står
på side 28!

HOT
Påskeferie!

Å bruke solkrem
i påskesola.

Vårblomster

Snøsmelting i
Himalaya.
Palmeolje
Lange bilkøer i
påsketrafikken.

NOT

Gruvedumping:
Gruveselskapene
prøver seg stadig med
å dumpe avfallet sitt
i norske fjorder, noe
som er svært farlig for
økosystemet i fjordene.
Denne gangen er det
Repparfjorden som
står i fare. Natur og
Ungdom kjemper for at
gruvedumping skal bli
forbudt i Repparfjorden.
Les mer om det på side
25!

MATFATET

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

RIPSSLØSJ
KILDE: Okologisk.no

FOTO: Mariell Øyre

Økologiske karamellkjeks
KILDE: Mariell Øyre / Okologisk.no

Du trenger:
100g romtemperert økologisk smør
90g økologisk sukker
140g økologisk hvetemel
2 spiseskjeer lys økologisk sirup
1 teskje vaniljeekstrakt, helst ekte vanilje
1 teskje ingefær
1/2 teskje bikarbonat
havsalt

horv
us T

gn
: Ma

O
FOT

Ingredienser til
fire personer:
1 liter rips
4 dl vann
½ økologisk vaniljestang
5 ss økologisk honning
Slik gjør du:
1. Ha ripsene i en bolle.
2. Del vaniljestangen i to på
langs og skarp ut frøene med en kniv.
3. Kok opp vannet med honning, vaniljefrø
og vaniljestang.
4. Hell den kokende laken over bærene. Vær
veldig forsiktig, dette er varme saker!
5. La blandingen stå på kjøkkenbenken og
avkjøle seg.

Slik gjør du:
1. Pisk smør med sukker og sirup til en myk
og luftig blanding. Bland så inn de andre
ingrediensene slik at det blir en deig.

6. Mos bærene lett i bollen eller gryten med
en visp, før du siler blandingen. Press saften
ut av bærene med en øse mens du siler av.
Da får du med mer av smaken.

2. Rull ut deigen til to lange pølser, oppå et
brett med bakepapir. Klem dem så litt ut med
fingrene eller en skje, og strø litt havsalt over.
Et tips er å la deigen kjøle seg litt ned før du
ruller den ut, for den blir lettere å jobbe med
når den er kald.

7. Ha sløsjbasen i en brødform eller en bolle
og sett den i fryseren over natten.

3. Stek i rundt 15 minutter på 175 grader
midt i ovnen, til de har fått en gyllenbrun farge.
La dem stå et par minutter før du tar en pizzaskjærer og kutter på skrå, til du har 24 like
store kjeks. La dem kjøle seg ned helt før du
tar dem av brettet.

8. Ta sløsjen ut av fryseren en halv time før
servering.
9. Skrap sløsjblandingen hardt med en skje
eller bruk et rivjern for å få sløsjkonsistens.
10. Ha sløsjen i et glass og spis!
PS! Du kan lage sløsh av nesten hva som
helst. Prøv for eksempel med jordbær, eple
og appelsin!
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
Hils på miniagent
Sebastian
Miniagent Sebastian synes at
søppel i fjæra er æsj!
Sebastian er to år og bor på Valderøya på
Sunnmøre. Han har vært med i Miljøagentene siden i fjor sommer.
Sebastian liker å gå på tur på stranda og
lete etter småkrabber i fjæresteinene. Men
av og til hender det at det ligger søppel i
fjæra og på stranda, og da pleier han å ta
det med seg hjem og kaste det i søppelkassen hjemme. Stranda er finest uten søppel,
synes Sebastian.

Visste du at
edderkoppen
har åtte bein?

Finn edderkoppen!
I dette bladet finner du flere edderkopper. Men ikke alle er like. Hvor mange
edderkopper som er helt lik denne,
finner du i bladet?
Tell med denne også.

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

Finn riktig vei!

Løsninger finner du på side 29.

Hjelp frosken å finne
frem til slottet!

1
2
3

Finn dyrene!

Labyrint

Disse bokstavene står hulter
til bulter. Bytt om på dem til du
kommer frem til fire dyr!

Hjelp Ravn med å finne veien til hytta!

ATKT

UHDN

––––

––––

SIKF

PAE

––––

–––
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Dyr liker også å ha venner. Men hvordan blir vi venn med et
dyr? Det er viktig å lære seg hva dyrene liker og ikke liker. De
fleste dyr er som deg. De liker å bestemme mest mulig selv.
Noen ganger må man ta seg god tid dersom man ønsker å bli
en god dyrevenn.

N

D

YREVEN

De fleste edderkopper som selges i dyrebutikker, hører inn under familien Fugleedderkopper. Navnet kommer av at noen av
disse edderkoppene kan bli så store at de
faktisk kan fange og spise fugler!

EDDERKOPP
Visste du at edderkopper blir mer og mer vanlig å ha som kjæledyr?
EDDERKOPPEKSPERT: Petter Jordan ved
Universitetet i Bergen
ALLE FOTO: Flickr.com / Tarantuland

En edderkopp trenger lite stell,
men du må ha tid og lyst til å
følge opp edderkoppen din, slik
at den får et godt liv hos deg.
De forskjellige edderkoppartene
har ulike behov, som det er viktig
å sette seg inn i, før du får edderkoppen i hus.

HUSK!

Alle dyr er forskjellige, akkurat
som mennesker. Noen er sjenerte, noen
er veldig lekne, mens andre kanskje liker
best å kose. Noen dyr elsker nesten
alle, mens andre dyr kan være
veldig kresne.
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Edderkoppen skal ikke stå i direkte sollys, og trenger et rømningssikkert terrarium som ikke er
lufttett. Temperaturen skal helst
være mellom 20-28 grader, og
må ikke falle under 15 grader
over lengre tid.
Edderkopper krever høyere
luftfuktighet enn mennesker, men
akkurat hvor høy, varierer fra art
til art. For å være sikker på at edderkoppen får nok fuktighet, skal
man sette en grunn vannskål med
en liten svamp i, i terrariet.
Når det kommer til foring,
kan du gjerne fore den med
levende sirisser. Disse trenger
også næring.

Du kan være en god venn med edderoppen ved å la den få være mest mulig i fred.
Plasser den i et rolig miljø, så den slipper å
føle seg truet.
Sett deg også inn i hvordan akkurat din edderkopp vil ha hjemmet sitt. Er edderkoppen
din for eksempel en art som lever i trær ute i
naturen, må den ha et høyt bur. Og dersom
den liker å grave, er det veldig viktig at den
får mulighet til å lage seg en hule. Ellers kan
den bli stresset og dø!

MITT DYR

Visste du at noen edderkopper kan bli like
store som tallerkner? Edderkoppen har foresten ikke skjelett, men et ytre panser som
den skifter flere ganger hvert år.
Men pass på! Noen edderkopper kan du
ta ut av terrariet og holde, men noen arter er
mer aggressive og nervøse enn andre. Skal
du holde edderkoppen din, må du ha rolige
bevegelser som ikke skremmer den. Blir den
skremt, kan den kaste hårene sine på deg,
som setter seg fast i huden din og gir en
ganske sterk kløe. Det kan ta noen dager før
disse kløe-hårene forsvinner. Edderkopper
kan også bite dersom de føler seg truet.
Husk også på at alle edderkopper er giftige, selv om veldig få edderkopper er giftige
for mennesker. Likevel er det lurt å sjekke
hvor giftig akkurat din edderkopp er.
Dersom du blir bitt, bør du ta en tur på legevakten sånn i tilfelle. Men i de aller, aller fleste
tilfeller vil et edderkoppbitt være ufarlig, og
kjennes omtrent like vondt som et vepsestikk.
Det finnes faktisk blå edderkopper!
Denne rasen heter Haplopelma lividum.

Even og Tufte
Hei, dette er hunden min og jeg!
Vi var på fisketur i sommer. Hunden min heter
Tufte og han er 8 år. Vi fikk ingen fisk dessverre,
men det ble en fin tur likevel. Tufte er en liten hund
som er veldig flink til å gjøre triks. Tufte kan og rulle
rundt og han kan og stå på to ben og han kan også
hoppe oppå en stol og hoppe ned igjen. Noen
ganger går han over tastaturet på pcn fhuibweiufrfheb. Og jeg har ansvaret for å gå tur med Tufte
etter skolen. Og han ligger i sofaen mange ganger.
Hilsen Even, 9 år, miljøagent

KJENNER
DU ET DYR?
Skriv litt om dyret ditt og send
oss et bilde av deg og dyret til
anne@miljoagentene.no så
kommer dere kanskje på trykk i
Miljøagentrapporten!
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UT I VERDEN

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

N

W

E
S

I mer enn 60 land er det stor fare for negative klimaendringer, og i 20 land er faren ekstrem. I disse
landene lever 700 millioner barn. Rapporten sier at
flere barn både lider og dør på grunn av klimaendringene.
Også i Norge påvirker klimaendringene barns liv.
Blant annet har vi mer flom og jordras nå enn vi hadde tidligere. Barn er også de som er mest bekymret
for klimaendringene. 7 av 10 barn er bekymret for
hvordan klimaendringer påvirker jorda, og at verden vil forandre seg før de blir voksne, som følge
av klimaendringene, sier rapporten.
«Jeg er redd for ordet flom. Jeg uroer meg mye for
sykdom, og flom gjør det vanskelig med transport,
og vi har ikke råd til medisin», forteller Yen Svey Pov
(12) fra Kambodsja. I fjor ble familien rammet av en
kraftig flom.

FOTO: Fishwork Istockphoto

Klimaendringer
skader barn
Klimaendringene skaper store problemer for folk i mange land, og det
er barna som lider mest. Redd Barna
har laget en rapport om barn og klimaendringer. Den sier at barn blir
ekstra hardt rammet av klimaendringene. Den sier også at de som bestemmer burde høre mer på barna.
TEKST: Anne Bleiklie
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Over 70% av norske barn mener politikerne burde
gjøre mer for klima. En av dem er miljøagent Eliah
(12 år). Han var den som overrakte rapporten som
Redd Barna har laget til Jens Stoltenberg, som
er FNs klimasjef. Eliah har villet snakke med Jens
lenge. Han synes ikke det er helt greit at han som
tidligere var statsminister og ville bore etter olje i
Lofoten, nå er utnevnt til klimasjef for alle land i verden! Men han håper at Jens ikke skuffer ham og
viser at han vil høre på barna og gjøre en god jobb
for miljøet.
FOTO: Isitsharp Istockphoto

NATUR OG UNGDOM

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

Eliah overrekker rapporten til Jens Stoltenberg.
Jens Stoltenberg synes det er viktig at
Redd Barna og Miljøagentene snakker om
at barn blir ekstra hardt rammet av klimaendringene. Han sier også at klimaendringene
ikke er noe som kommer til å skje i fremtiden,
men at det skjer nå. Jens sa at for mange
barn i verden er klimaendringene dobbelturettferdig fordi det er de landene som har
sluppet ut minst klimagasser som er de som
rammes hardest av klimaendringene. Og av
disse igjen er det barna som rammes mest.
«Vi må gjøre både små og store tiltak. En av
de aller farligste tingene vi kan gjøre er å gi
opp», sa Stoltenberg.

Norske fjorder er
truet!
Natur og Ungdom jobber for at Repparfjorden i Finnmark ikke skal bli en
søppelplass for miljøskadelig avfall.
TEKST / FOTO: Natur og Ungdom

Rapporten sier også at de som bestemmer bør høre på barna og ta dem med i arbeidet for å forhindre at klimaendringene utvikler seg til klimakatastrofer. Barn vet godt
hvor faren for klimaendringer i lokalmiljøet er
størst, de tenker ofte mer frem i tid og vet
hva som trengs for å beskytte dem om det
skulle bli flom eller storm. I tillegg er barn
fremtidens ledere og hva de gjør når de blir
voksne, vil avgjøre om klimakrisen blir løst.

I fjor stod vi på i kampen mot å dumpe gruveavfall
i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Den gang sa
Miljøverndepartementet at selskapet som ønsket å
gjøre dette ikke fikk lov. Nå er enda en norsk fjord
truet, denne gangen i Finnmark. Repparfjorden er
en av våre nasjonale laksefjorder, og har mye viktig
liv i seg. I et fjell ved fjorden ønsker gruveselskapet
Nussir ASA å lete etter kobber, som gjerne brukes
i rør eller statuer. Gruvedrift fører med seg giftig
avfall som er skadelig for naturen, og selskapet
har søkt om å dumpe 17 lastebillass med avfall i
fjorden hver time, hver dag i 20 år fremover. Det er
nok til å ødelegge alt liv som bor der.

Eliah vil også at barn skal bli hørt, og forteller Jens at Miljøagentene ønsker et eget
klimapanel for barn slik at barn kan være
med og bestemme over miljøet for fremtiden. «Barna er jo i flertall, da burde barna
bestemme, det er jo det som er demokrati, at
flertallet bestemmer», sier Eliah.

Natur og Ungdom ønsker at Miljøverndepartementet ikke skal gi gruveselskapet lov til å dumpe
avfallet i fjorden. I de fleste land er dette ulovlig,
og det ønsker vi at det skal være i Norge også. Vi
kommer til å aksjonere mye, og kanskje til og med
bruke sivil ulydighet, om de får det som de vil. La
fjorden leve!
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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 mange gleder seg til!

2

Ønske

Bort

Kroppsdel

Drikke

Finnes

Gammel
svensk
popgruppe

Kongens
hus

Byggmester...

Slett

Mot
SVAR:
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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

Jerven er en
utrydnigstruet
dyreart.

SANT USANT

Naturvernforbundet er
300 år i år.

SANT USANT

Fjellreven ble
totalfredet i
1930.

SANT USANT

Edderkopper SANT USANT
blir aldri større
enn 5 cm.
Natur og UngSANT USANT
dom kjemper mot
gruvedumping.
Rondane var den SANT USANT
første norske
nasjonalparken.
Mount Everest
er det høyeste
fjellet i verden.

SANT USANT

Klimaendringer
skader bare de
voksne.

SANT USANT

3

Kode fra Ravn!

Løs koden, og få en viktig melding fra Miljøagent Ravn!

HVA STÅR DET HER?
KODEN:

=A

=B

=C

=D

=E

=F

=G

=H

=I

=J

=K

=L

=M

=N

=O

=P

=Q

=R

=S

=T

=U

=V

=W

=X

=Y

=Z

=Æ

=Ø

=Å

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

5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3:
Den hemmelige meldingen er: ............................................

..................................................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Premieoppgave Miniagentene:.................edderkopper.
Fornavn:...................................................................................
Etternavn:................................................................................

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

Mobil:........................................................................................
E-post:......................................................................................
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Fjellvettreglene
LITEN PÅSKEQUIZ
1 Hva heter pappaen til kyllingen?
2 Hvilke farger har det russiske flagget?
3 Hva heter hovedstaden i England?
4 Hva heter grisen som er vennen til Ole Brumm?

1 Legg ikke ut på langtur uten trening.
2 Meld fra hvor du går.
3 Vis respekt for været og værmeldingene.

6 Hva heter kronprinsessen i Sverige?

4 Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte
turer. Ha alltid med ryggsekk og det utstyret
fjellet krever.

7 Hva heter det høyeste fjellet i Norge?

5 Lytt til erfarne fjellfolk.

5 I hvilken verdensdel lever det ville tigre?

Svarene står oppned på side 29.

6 Bruk kart og kompass.

Yndlingsdyr

7 Gå ikke alene.

Under ser du en tegning av seks forskjellige mennesker med seks forskjellige skilt. På skiltene står
det hva menneskene heter, og hvilket yndlingsdyr
de har. Se nøye på tegningen i ett minutt. Dekk over
tegningen og svar så på spørsmålene under.

8 Vend i tide – det er ingen skam å snu.

Anna
Katt

Nils
Kamel

Jenny
Hund

Pål
Kanin

Frida
Hest

Lukas
Gullfisk

2 Hvem har kanin som
yndlingsdyr?
3 Hva heter personen
som står rett over den
som har hest som

9 Spar på kreftene og grav deg inn i snøen
om nødvendig.

Ravn på påsketur
Før Ravn kan dra på hytta i påska, er det noen
ting han er nødt til å handle først. Han kjøper fire
sokkepar, to luer, to par votter, et par med skistaver og et par nye ski. Han betaler med to tusenlapper og får tilbake 440 kr. Hva koster skiene?

0

14

yndlingsdyr?
4 Hva heter personen til
venstre for den som har
kamel som yndlingsdyr?

60

1 Hva er yndlingsdyret
til Lukas?
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I disse dager er det kjempefint på
fjellet! Men husk på at det er viktig å
være forsiktig når man skal ut på tur.
Her er Fjellvettreglene:

120

300

?

5 Hvilke yndlingsdyr har
Jenny?
Svarene står oppned på side 29.

Svaret står oppned på side 29.

Løsning på oppgave 1:
Ordet er: Reinlav.
Vinner: Stine Flindt Asperheim, 6 År, Kongsberg
Løsning på oppgave 2:
Svar på Sant eller Usant:
1 – SANT, 2 – USANT,
3 – USANT, 4 – SANT,
5 – USANT, 6 – SANT,
7 – USANT, 8 – SANT,
Vinner: Rakel Hagen, 10 år,
Kristiansand
Løsning på oppgave 3:
Ordet er: Saus.
Vinner: Emma Louise Årvik,
9 ½ år, Gimse

Løsning på Ravnhistorien:
De hadde ikke økologisk ost.
Vinner: Johanna Wilmers, 11
år, Asker
Løsning på Miniagentoppgaven:
7 gulrøtter.
Vinner: Ingrid Bie-Lorentzen,
4 ½ år, Grimstad

Vi gratulerer
alle vinnerne!

Svar på påskequizen
1. Hane.
2. Rødt, blått og hvitt (Rødt er
nederst).
3. London.
4. Nasse Nøff.
5. Asia.
6. Kronprinsesse Victoria.
7. Galdhøpiggen.

MILJØAGENTRAPPORTEN 1 / 2014

(Snu oppned)

Svar på “Yndlingsdyr”
1. Gullfisk
2. Pål
3. Nils
4. Anna
5. Hund

LØSNINGER PÅ PREMIEOPPGAVER

LØSNINGER PÅ
PÅSKESPESIAL
Svar på “Ravn på
påsketur”:
Skiene koster 500 kr.

LØSNINGER OG VINNERE

LØSNINGER PÅ MINIAGENTOPPGAVER SIDE 21
Løsning på “FINN VEIEN”:

Løsning på labyrintoppgaven:

Vei nr: 2 er den riktige
veien til slottet.

Løsning på hvilket dyr:

ATKT
K A T T

UHDN
H U N D

SIKF
F I S K

PAE
A P E

––––
––––

––––
–––
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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!

Miljøagentene takker for støtten!

ETTERLYSNING: VI SØKER

SPESIALAGENTER!
Liker du å fortelle andre om Miljøagentene? Vil du skrive til avisen?
Bli intervjuet om miljøvern? Eller fortelle de som bestemmer hva
Miljøagentene mener? Da kan du bli spesialagent.

Miljøagentene søker spesialagenter fra hele landet i alle aldre. Kanskje du er spesielt
opptatt av klimaendringer? Eller gjenbruk? Eller kanskje du kan mye om truede dyrearter?
Eller vil lære mer om miljøvennlig energi? Da er det deg vi ser etter. Miljøagentene trenger
flere spesialagenter som kan hjelpe oss i Hovedkvarteret.
Gå inn på miljoagentene.no og fyll ut søknadsskjema. Søknadsfristen er 1. mai.

