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HEI!

KJÆRE
MILJØAGENT!

FOTO: Melisa Fajkovic

JA til mindre sløsing!
Da jeg var yngre hendte det at jeg
tok alt for mye mat på tallerkenen
min. Jeg husker at de voksne kunne
si: “Nå må du spise opp! Tenk på de
fattige barna i Afrika som ikke har
nok mat!” Jeg skjønte ikke hvordan
det kunne hjelpe barn i andre deler av verden at jeg måtte sitte ved
bordet og trykke i meg mat selv om
jeg var sprekkmett. Hvis jeg hadde
kunnet, så ville jeg mer enn gjerne
gitt bort maten min!
Men nå skjønner jeg litt mer. Det
handler ikke om jeg spiser opp potetene mine eller ikke, men at vi
som bor i et rikt land, har lett for
å sløse med både mat og energi.
Når klimaet endres, så får det konsekvenser over hele verden. Det er
de rikeste landene som har sluppet ut mest klimagasser, men det
er i fattige land vi ser størst konsekvenser. Hvis det for eksempel
ikke regner, kan rike bønder bygge
vanningssystemer, mens de fattige
må se på at jorda tørker ut.
Klimaendringer og fattigdom
henger sammen. Det kan du lære
mer om i dette bladet, og da forstår
du nok hvorfor det er viktig at vi i
Norge må konsentrere oss mest om
hvordan vi kan redusere våre egne
utslipp.
Vår-hilsen fra Hovedkvarteret
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Min største miljøbragd:
Jeg har rydda søppel på
stranda og snakka med
politikere.
Min største miljøtabbe:
Dusje lenge og kaste søppel der det ikke skal kastes.

Derfor er miljøvern
viktig:
Fordi jeg bryr meg om naturen og vil ta vare på den
til neste generasjon.
Miljøvennlig hilsen fra
Jarl Erik

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.

SE OPP FOR ØSTERS!

TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Lucato - Istockphoto

En ny type østers er i ferd med å invadere norske
kyster. Bra, synes kanskje du. Er det ikke fint at vi får
enda en type skjell her til lands? Nei da, det er det
ikke! I løpet av de siste årene har østers som hører
hjemme i Stillehavet på den andre siden av kloden
forvillet seg til våre farvann. Nå sprer de seg og tar
plassen fra skjell som hører hjemme i vår natur. På
den måten kan de gjøre stor skade på livet i havet.
Miljødirektoratet klekker nå ut en plan for hvordan vi
kan bli kvitt dem.

STENGTE VEIEN FOR VILLREIN
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Dmitry Chulov - Istockphoto

Noen ganger må biler vike for dyr. I februar
var det flere tusen villrein i nærheten av riksvei 7
over Hardangervidda. De kunne lett blitt skremt
av biltrafikken. Derfor ble veien stengt. Først da
villreinene flyttet seg lenger bort fra veien fikk
bilene slippe til igjen. Norge har den eneste ekte
villreinstammen i Europa. Derfor har vi et spesielt
ansvar for å ta vare på dem. Det føles godt når
naturen kommer først!

1906 ROVDYR DREPT
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Byshnev - Istockphoto

De ti siste årene er 1906 store rovdyr drept i
Norge. Man må hundre år tilbake for å finne en tid
da like mange ulver, bjørner, gauper og jerver ble
drept her til lands. Da hadde folk lenge forsøkt å
utrydde rovdyrene. Nå er det bestemt at de skal ha
en plass i norsk natur. De norske rovdyrene er fortsatt utrydningstruede. Likevel foregår det jakt på
dem. Mange miljøorganisasjoner mener det skytes
for mange rovdyr i Norge.
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SATSER PÅ ELBILER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Henrik5000 - Istockphoto

De siste årene har salget av elbiler eksplodert
i Norge, og nå vil andre land i Europa (EU) gjøre
som Norge og satse på elbiler. Det er gode nyheter, for biler som kjører på bensin og diesel slipper ut klimagasser og forurenser byene våre. Hvis
alle kan kjøre på miljøvennlig strøm, løser vi mange
problemer. I Norge har de som kjører elbil mange
fordeler. De betaler ikke bompenger, kan parkere
gratis og betaler mindre i avgifter. Nå vil flere europeiske land gjøre det samme. V-EL-kommen etter!

GÅ PÅ MIKROPLAST-JAKT!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Beat the Microbeat

Visste du at noen typer tannkrem og ansiktsskrubb-såper inneholder bittesmå plastkorn, som
forurenser og skader livet i havet? Nå kan du
være med på å stanse salget av slike produkter.
Finn frem mobilen, last ned app-en «Beat the microbeads» og få hjelp til å sjekke hvilke produkter
som inneholder mikroplast. Så kan du ta bilde av
tannkremen på badet og legge ut en post. Bruk
gjerne teksten «tannkremen min inneholder ikke
mikroplast». Hvis du oppfordrer andre til å gjøre
det samme, blir flere opptatt av saken – og da blir
vi kanskje kvitt mikroplasten.

NÅ SKAL UTSLIPPENE KUTTES
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Tronico 1 - Istockphoto

Norge har bestemt seg for å kutte 40 prosent
i utslippene av klimagasser innen 2030. Klimagasser slippes ut fra biler, fly og fabrikker, og de
bidrar til å øke temperaturen på jorda. Forskere
har sagt at vi må kutte i utslippene for å hindre
farlige klimaendringer. Regjeringen har bestemt
at Norge skal ha den samme klimapolitikken som
de andre landene i EU. Miljøorganisasjonene
mener at Norge burde gjort enda mer for å redde
klimaet vårt.
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TEMA: FATTIGDOM

FOTO: rrbarna / Istockphoto

FNS TUSENÅRSMÅL
Det er 2015. Hvordan har det gått med tusenårsmålene?

FOTO: valentinrussanov / Istockphoto

TEKST: Ingvild Wollstad / KILDE: FN-sambandet

«Utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2015».
Slik lyder det første og viktigste målet i FNs tusenårsmål.
Tusenårsmålene består av
åtte hovedmål for hvordan vi
skal bekjempe fattigdom i verden. De tar for seg flere ulike
sider ved fattigdom, som for

eksempel mangel på utdanning, helsetjenester og likestilling, og miljøproblemer som
rammer fattige hardest. Målene
ble vedtatt under Tusenårstoppmøtet i FN i 2000.
Når skal vi nå målene?
Det er meningen at vi skal nå

de fleste av tusenårsmålene
innen 2015, mens enkelte
mål har kortere eller lengre
frister. Noen av målene er det
ikke satt noen frist på.
Både stater, FN-organisasjoner og frivillige organisasjoner jobber for å oppnå
Tusenårsmålene.
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Hva handler målene om?
De seks første målene handler om den typen fattigdomsproblemer som er størst i
utviklingsland. Det syvende
målet handler om miljø, og
er derfor viktig for alle land
i verden. Mål nummer åtte
dreier seg om hvordan de rike
landene kan hjelpe til med å
løse problemene i den fattige
delen av verden. For eksempel
gjennom bistand, mer rettferdige handelsregler og sletting
av gjeld.
Hvordan har det gått?
Flere av Tusenårsmålene for
2015 er nådd, og noen er innenfor rekkevidde. Blant annet
har vi nådd målet om å halvere
antallet mennesker som lever
for under 1,25 dollar om dagen. Det betyr at 700 millioner
færre mennesker lever i ekstrem fattigdom.
Et av delmålene under mål
nummer 7 som handler om
miljø, er å halvere antallet mennesker som ikke har
tilgang til rent drikkevann.
Dette målet er også nådd.
Over 2,3 milliarder mennesker
har fått tilgang til rent vann
siden 1990.
Ett av målene det ikke går
like bra med, er målet om å få
alle barn i skole innen 2015.
Selv om 9 av 10 barn går på
skolen, er det fortsatt 57 millioner barn som ikke gjør det.
Det er bra at antallet mennesker som lever i ekstrem
fattigdom er halvert, men i
følge Verdensbanken lever
rundt 970 millioner mennesker

ÅTTE MÅL MED HVER SIN LOGO:
1. Utrydde
ekstrem
fattigdom
og sult.

2. Sikre
utdanning
for alle.

3. Styrke
kvinners
stilling.

4. Redusere
barnedødeligheten.

5. Redusere
svangerskapsrelatert
dødelighet.

6. Sikre
utdanning
for alle.

7. Sikre
miljømessig
bærekraftig
utvikling.

8. Bygge
et globalt
partnerskap
for utvikling.

fortsatt i fattigdom. Og 768
millioner mennesker får fortsatt drikkevannet sitt fra en
usikker kilde.
Nye mål i 2015
I 2015 skal det lages nye
bærekraftsmål. Vi vet ikke
hvordan disse skal se ut, men
det er bestemt at nye mål skal
ta over når fristen for Tusenårsmålene går ut i år. De nye
målene skal avgjøres på FNs
69. generalforsamling i sep-

tember, og skal gjelde fra
2016. Hele verden er nå i
gang med å lage forslag, og
det blir spennende å se hva
som blir resultatet i september. Hvilke mål skal vi sette
oss for å bekjempe fattigdom
i fremtiden?
Du kan lese mer om Tusenårsmålene og forslagene til
de nye bærekraftsmålene på
FN sine hjemmesider:
www.fn.no
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til nye gjenstander. Vi kan pante
MENER HOLDNINGE
NEKTER Å INNGÅ FO
flasker, brette melkekartonger og
resirkulere det med annet papir
og papp.
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er veldig
mye som
SATS
FORNYBART
kan gjøres for å hjelpe å senke
disse høye tallene. Derfor er det
viktig å resirkulere, ikke kjøpe
ting du egentlig ikke trenger og å
bruke maten
du har OLJEFUNN
tenkt å kaste
NYTT
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på en eller annen måte, for eksempel ved nedfrysning.
FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
Hilsen
– miljøagent
VIL
HA Annika
MÅNEDSKORT
FOR UNG
med rett til å si ifra

INGEN OLJE I NORD

YE TANKER OM ENERGI

OMMER

L HA MER VINDKRAFT
MERE VINTRE I VENTE

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

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN

OM ORDFØRER

RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

REKORDMANGE I SKILØYPA

ØPPELPLASS NEI TIL EU

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE

NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN
FOTO: jechstra, Flickr

Mye mat som ikke blir spist mange mennesker som ikke har
helt opp eller nærmer seg ut- råd til mat, og det er blitt funnet
løpsdatoen blir kastet. Årlig ut at den maten en gjennomsnitkaster en gjennomsnittlig familie tlig nordmann kaster i løpet av et
N NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA
ca. 45 kg matavfall, som ofte er år, er like mye som de fattigste i
helt spiselig mat som vi kunne verden får i seg.
fryst ned, gitt til dyr eller andre
RAMTIDA
mennesker som ikke har råd til Selvfølgelig er det ikke bare
mat. Tilsammen i Norge kaster mat som blir kastet, men også alle
vi 300 000 tonn mat. Maten vi i mulige andre ting. Gamle TVer
Norge kaster kunne skaffet mat til og helt nye leker som barn ikke

FOTO: Jo Straube

Hei!
I Norge kaster folk mer og mer ting, som de har kjøpt
selv om de ikke trenger det.

HINDRE
POLITIKK NY MENINGSMÅLINGVIL
Bli miljøjournalist!
VÅREN ER I ANM
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

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

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

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

NYTT STORT OLJEFUN
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UNDER
VANNGRENSA!

ikke mye vann som går med til
drikkevann. Det går med mye mer
på dusjing, klesvask og dobesøk,
for eksempel. Dusjer du i 5 minutter, bruker du ca 30 liter vann.
Dermed ble det ikke mye dusjing
på de som var med på «Under
vanngrensa».
– Jeg dusja ikke på tre dager!
Jeg vaska meg med en fuktig klut
og det gikk mye bedre enn jeg
trodde. For meg var ikke mangel
på dusjing det verste. Det hadde
nok vært vanskeligere dersom jeg
Hvordan gikk det da en gruppe norske ungdommer
hadde hatt langt hår som kanskje
skulle leve med vannmangel i tre dager?
ble fett. Man kan jo ikke vaske
TEKST: Ingvild Wollstad
håret med en klut. Tørrsjampo ble
Vann er livsviktig. Desverre man- mann bruker vanligvis ca 200 liter redningen for mange.
Når det gjaldt tannpuss, lærte
gler 768 millioner mennesker vann per dag.
tilgang til rent drikkevann. De fat- – Verdens Helseorganisasjon Diego seg et lurt triks.
– Vi fylte opp litt vann i et glass og
tige rammes hardest, og vannman- har egentlig satt minimumsgrensa
gelen fører til millioner av dødsfall. på det man trenger av vann, på 15 dyppet tannkosten oppi. Slik sparI Norge har vi gode vannressurser, liter, men fordi de fleste i Norge te vi mye vann. Lar du kranen stå
så det er kanskje vanskelig å tenke har vannklosett og innlagt vann og renne mens du pusser tennene
seg hvordan det er å leve med i husene sine, har vi satt vann- går det derimot med flere liter.
– Hvordan gikk det med klesdårlig tilgang til vann. Ungdoms- grensa på 30 liter, sier Diego,
organisasjonen til Kirkens Nød- som er medlem i Changemaker. vasken?
hjelp, Changemaker, bestemte Han gjennomførte prosjektet «Un- – Det ble ingen klesvask.
seg for å leve på under 30 liter der Vanngrensa» i høst, i likhet
vann per dag i tre dager, for å føle med mange andre changemakere. Diego syntes at den største utpå kroppen hvordan det er å ikke Dette gjorde de for å skape opp- fordringen med å leve under vannha tilgang til nok vann. En nord- merksomhet rundt TV-aksjonen grensa, var det med å gå på do.
som gikk til Kirkens Nødhjelp i – Det går gjennomsnittlig med
fjor, og hadde fokus på nettopp seks liter vann når du spyler ned
tilgang på rent vann. Nærmere i do, så dersom du går på do fem
200 mennesker var med på pros- ganger om dagen, har du brukt
jektet. De yngste var 14 år.
opp hele dagsrasjonen din. Du
– Jeg levde under vanngrensa i må tenke over hva du spiser, og
3 dager, men det var faktisk folk passe på at du ikke får i deg for
som holdt ut i 7 dager, sier Diego. mye væske eller ting som gjør at
du må på do. Det begynner greit
Under prosjektet ble alt av drik- på morgenen men det blir tøffere
kevarer regnet som vann. Man utover dagen. På kvelden begynkunne derfor ikke velge å drikke ner man å merke at man må holde
melk eller juice for å spare på seg lenger og lenger, slik at man
Vi har snakka med Diego, som
vannet. Men av det totale vann- ikke skal bruke opp det totale
er medlem i Changemaker.
forbruket i løpet av en dag, er det vannforbruket sitt. Jeg vet om folk
FOTO: Changemaker
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hva vannmangel kan gjøre med
kroppen min, det å bli dehydrert
og få vondt i hodet. Jeg innser at
jeg er kjempeheldig som bare kan
skru på kranen, og så kommer det
masse rent vann ut.

«Det gamle og kjente tannbørste
i kopp-trikset», skriver en som var
med på “Under vanngrensa”, på
Instagram.

En annen instagrambruker har
postet bilde av oppvasken som
ikke ble tatt, fordi dagens 30 liter
vann var brukt opp.

FOTO: Aslak Simonsen / Instagram

FOTO: Mina Hennum Mohseni / Instagram

som nektet å gå på do utenom
planlagte tidspunkt!
For å spare vann på dobesøk,
var det flere som fant på smarte
metoder. Noen som var på skolen
bestemte seg for å gå sammen på
do, og spyle ned først etter at den
siste var ferdig. Slik brukte de mindre vann per person. Andre dro ut
av byen for å gå på do i skogen.

etter at prosjektet var over?
– Jeg kjøpte en flaske med
juice, og drakk den opp. Det var
den beste juicen jeg har drukket!
Deretter tok jeg meg en lang,
lang dusj.

Vennene til Diego syntes det
var litt rart at han ikke kunne gå
på do når han ville, og at han ikke
dusjet på tre dager. Men de syntes
også at det var litt morsomt.
– Hva var det første du gjorde

Prosjektet har gitt Diego økt
bevissthet rundt eget vannforbruk.
– Når jeg i dag tar en varm dusj,
så er jeg veldig takknemlig for at
jeg kan gjøre nettopp det. Jeg har
erfart hvor ukomfortabelt det er å
ikke kunne dusje på tre dager, eller det å vite at jeg ikke har mer
vann igjen å drikke, selv om jeg
er veldig tørst. Jeg har kjent på

Andre steder i verden er det ikke
alle som er like heldige.
– I ettertid har jeg tenkt på hvor
mye vi planla for å få dette til å
gå rundt! Vi måtte for eksempel
passe på at vi hadde nok rene
klær til at vi klarte oss uten klesvask alle dagene. Og nok rene
tallerkner, glass, kopper og bestikk. Men vi visste jo at det bare
var i en kort periode.
En fattig person kan ikke alltid
planlegge at han skal ha masse
rene klær eller beregne når han
skal gå på do. For han har kanskje ikke så mange klesskift å ta
av. Og kanskje er han smittet av
sykdommer som gjør at han må
gå veldig ofte på do. Sykdommer
smitter raskt på grunn av dårlige
sanitærforhold når det er dårlig
tilgang på rent vann.
– Jeg tror nok at dette prosjektet
har vært en oppvekker for oss, om
hvor mye vann faktisk har å si. Det
er veldig viktig å ha nok rent vann,
avslutter Diego.
Promoteringsbilde
fra nettsiden til
Changemaker.
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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.

MYSTERIET VED KIOSKEN
Noen har rappet pølser fra kiosken. Heldigvis er
Miljøagent Ravn raskt på pletten for å ordne opp!
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent
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Ravn har fått ukepenger og
skal til kiosken for å kjøpe sjokolade. På vei til kiosken møter han
en skjeggete mann i slitne klær.
– Har du noen kronestykker å
avse? spør han Ravn.
– Her har du 20 kroner, sier
Ravn. Han har fortsatt nok til en
sjokolade.
– Takk skal du ha. Det var veldig
snilt, sier han og smiler til Ravn.

bort til en eldre dame med en
pose bakevarer. Etter at sjokoladen er spist opp reiser Ravn
seg for å gå. Han ser to mindre
barn komme løpende ut av kiosken, akkurat i det kiosk-jenta er
på vei inn.
– Jeg har sagt at dere ikke får
lov til å være der inne, sier jenta
til dem. Dere må leke utenfor.
– Unnskyld, sier de to barna i kor.

Ravn kjøper en sjokolade i kiosken og setter seg på en benk.
Mens han sitter der ser han at
jenta som jobber i kiosken går

Jenta går inn i kiosken, men
kommer plutselig løpende ut
igjen.
– Har dere stjelt pølser? spør
hun de to barna. – Alle pølsene
er borte, og ketsjupflaska er
veltet så det er ketsjup over hele
gulvet.
– Vi har
ikke
tatt
dem,
sier
den eldste.
– Det var allerede sånn da vi
kom dit.

Den eldre damen kommer
bort til dem.
– Har noen stjålet pølser fra
kiosken? spør hun. – Det er sikkert han mannen som går rundt
og tigger penger. Det ante meg
at han ikke var til å stole på, for
Fido, hunden min, bjeffet etter
ham i stad.
– Unnskyld meg, sier den
skjeggete mannen. Han har
dukket opp bak damen. – Hvis
jeg ville ha en pølse så kunne
jeg kjøpt den, sier han. – Jeg
fikk 20 kr av denne snille gutten.
Han smiler til Ravn.
Den eldre damen ser ikke ut til
å være overbevist.
– Du får ha lykke til med å finne
tyven, sier hun til kiosk-jenta.
– Fido! roper hun. – Nå skal
vi gå. Hunden hennes kommer
løpende bort til dem.
– Nei, men snille lille Fido, utbryter hun i det hun skal sette
på halsbånd på hunden. – Du
blør på halen. Du har skadet
hunden min fordi han bjeffet på
deg, sier hun til den skjeggete
mannen.
– Du tar nok feil, sier Ravn.
– Jeg er ganske sikker på at jeg
vet hva som har skjedd med
Fido, og jeg vet hvem som har
tatt pølsene.
Hvem tror du har tatt pølsene,
og hva har skjedd med hunden
Fido?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 1. juni 2015
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LESERBREVET FRA VEITVET LOKALLAG
LOKALLAGS

NYTT

Miljøagentene på Veitvet har skrevet brev til lokalavisa si. De ønsker seg en miljøgate på Veitvet,
med frisk luft og en trygg skolevei for alle.

Miljøagentene i Vågan har
hatt årsmøte. Hovedkvarteret
gratulerer styret i lokallaget
som ble gjenvalgt!
I Oslo har kommunen laget
en plan for hvordan Oslo skal
bli fossilfri innen 2050. Miljøagentene i Oslo holdt et
innlegg om saken for Oslo
kommune. De gav kommunen
beskjed om å høre på Miljøagentene og ikke bare lage en
masse prosjekter som ikke blir
gjennomført.

Fuglekassefabrikk i Kringlebotn.

Miljøagentene i Flekkefjord har også hatt årsmøte
og lagt spennende planer for
Miljøagentåret 2015.
Miljøagentene i Kringlebotn har hatt fuglekassefabrikk
– og snekret fuglekasser slik at
fuglene har en plass å bo.
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MILJØAGENTENES
LOKALLAG
Kirkenes
Vågan
Tromsø
Melhus
Malvik
Trondheim
Øya i Trondheim
Rauma
Førde
Kringlebotn
Sotra
Bergendalen
Gård
Askøy

Nord-Jæren
Hamar
Akershus
Eikeli
Kolbotn
Nesodden
Ås
Oslo
Veitvet
Løren/Refstad
Sørkedalen
Oslo Sør
Sandefjord
Tønsberg
Flekkefjord

Har ditt lokallag gjort noe spennende i det siste? Send en mail
til anemarte@miljoagentene.no
og fortell om det. Send gjerne
også med et bilde.

BARNAS KLIMAPANEL
16. februar var seks miljøagenter fra hele landet
med å stifte Barnas Klimapanel. Det skjedde på
historisk grunn i selveste Eidsvollsbygningen.
TEKST: Ane Marte Rognskog / FOTO: Eidsvoll1814 Edin Kadribegovic

Miljøagentene har lenge
jobbet for å danne Barnas Klimapanel. Seks miljøagenter
i alderen 10 til 13 år fra hele
landet er valgt ut til å sitte i
panelet - som skal være barnas stemme i klimasaken. De
som sitter i panelet er Eliah
(13 år) og Sara (12 år) fra
Oslo, Jarl Erik (13 år) fra Bergen, Kaja (12 år) fra Lofoten,
Wilhelm (10 år) fra Trondheim
og Kristiane (11 år) fra Hedmark. Mandag 16. februar
var de med på den formelle
konstitueringen av det som
trolig er verdens første nasjonale klimapanel for barn. Dette
skjedde i selveste Rikssalen i
Eidsvollsbygningen.

stemme i klimasaken, og vise
og formidle til politikere og
voksne hva vi mener. Det er vi
som må leve med de valgene
som de voksne gjør i dag, sier
Kaja Nyland fra Lofoten under
stiftelsen i Eidsvollsbygningen.
– Vi skal være et talerør for
alle barn, og videreformidle
deres klimakrav, innspill og
tiltak til de som bestemmer.
Målet er at det på sikt skal bli
et internasjonalt klimapanel,
sier Eliah.

Nå er Barnas Klimapanel i
gang med komitéarbeidet, og
skal samle råd og krav fra barn
i hele landet. Alle miljøagenter
og barn kan komme med sine
– Som morgendagens vok- innspill til Barnas Klimapanel.
sne må vi bry oss om frem- Det kan de gjøre ved å gå inn
tiden. Vi skal gi barna en på www.miljoagentene.no.
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
MINIAGENT ELLIOT (7 1/2)
Jeg er miljøagent fordi jeg er opptatt av naturen og jeg er veldig
glad i dyr.

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

FOTO: Kamilla Berggrav

Jeg synes det er viktig å ta vare på naturen fordi både dyr og mennesker trenger
den. Jeg synes også det er viktig at vi ikke
utrydder dyrearter.
Jeg liker å se på naturprogrammer på
tv, og jeg er aller mest interessert i regnskogen. Moren min jobber i en regnskogorganisasjon så vi snakker en del om
miljø og regnskog hjemme. Dessverre blir
regnskogen hugget ned hele tiden. Jeg er
derfor opptatt av at vi ikke skal kjøpe noe
som har palmeolje i seg.
Som miljøagent kjører jeg lite bil og fly.
Noen ganger plukker vi søppel på skolen.
Jeg spiser ikke så veldig mye kjøtt, og
passer på at vi ikke kjøper noe med palmeolje hjemme.

FINN LEMURENE!
Hvor mange lemurer
som denne kan du
finne i bladet?
Tell med denne også.

Miniagent Elliot med bostonterrieren Timo.
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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. juni 2015

FINN ORDENE
Hvor mange ord som har med frukt og bær
å gjøre, finner du i bokstavkaoset under?

Visste du at
sommerfuglen kan
smake med føttene?

LABYRINT

Kan du hjelpe Erle med å finne veien til
butikken?
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HVILKEN SILHUETT?
Hvilken silhuett av Mikkel på skateboard
er den riktige?

c)

a)

b)

d)

e)

BUTIKK
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UT I VERDEN

N

W

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

E
S

Apa Serli med familien sin.

RIKDOMMEN FINNES I

REGNSKOGEN!
-Uten skogen blir livet veldig vanskelig, sier Apa Serli
alvorlig. Vi er invitert inn på en kopp te i huset hans i
regnskogen på den Indonesiske øya Sulawesi.
TEKST / FOTO: Ellen Hofsvang, Regnskogfondet

Sammen med oss sitter kona
og de tre barna. Apa Serli
forklarer:
– I skogen kan vi jakte, fiske,
sanke spiselige vekster og medisiner, eller hente alt vi trenger
for å lage oss hus. Og her har vi
hagene våre. Vi dyrker grønnsaker,
frukt og ris til oss selv, og kakao
som vi kan selge på markedet.
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Regnskogen rundt oss er en
skattkiste uendelig rik på planter
og dyr. Sulawesi er en av Indonesias over 17 000 øyer, og ligger
i grenseland mellom Asia og Oseania. Naturen her er unik – svært
mange av artene i regnskogen på
øya finnes kun her i hele verden
(de er endemiske). Fortsatt er det
mye man ikke vet om skogen her.

tan. De «resirkuleres» raskt til natur når beboerne flytter et annet
sted. Med unntak av noen metallredskaper og kjøkkenting i plast,
de uunnværlige lommelyktene og
tavlen i skolestua er alt vi ser laget av det man henter fra skogen.
Lite her minner om rikdom slik vi
er vant til å se det i Norge. For Tau
Ta’a Wana befinner likevel fattigdommen seg utenfor regnskogen.
Apa Serli og familien hans vet
godt hva de snakker om, de har
prøvd livet på utsiden:
– Der var det ikke land til å lage
For Apa Serlis familie og andre som tradisjonelt har bodd i hager eller skog der vi kunne jakregnskogen her, er levekårene en- te og hente medisiner, sier han.
kle. Tradisjonelt har urfolkene Tau Apa Serli forsøkte å tjene penger
Ta’a Wana flyttet mye rundt for å til familien som arbeider på en
utnytte ulike deler av regnskogen, oljepalmeplantasje, og ansiktet
og mange av husene er fortsatt hans fortrekker seg i sinne når
bygget som enkle konstruksjoner han forteller:
– Arbeiderne dør nesten! Det er
med flettede vegger og tak av ratNylig ble det oppdaget flere nye
arter av frosker, og i motsetning
til froskene vi kjenner fra Norge
legger ikke disse egg i vann
og pytter - de føder rumpetroll.
Dessuten tilhører de gruppen
“fanged frogs”, dvs frosker med
hoggtenner (egentlig ikke tenner,
men det ser slik ut!). Dessverre
er skogen på Sulawesi under
sterkt press, for mineralutvinning
og palmeoljeproduksjon raserer
stadig større områder.

veldig hardt arbeid, lange dager
og nesten ikke noe betaling.
Indo Laku er en av dem som har
opplevd å bli lurt. Et oljepalmeselskap har tatt landet der hun før
hadde hus og hage. Den største
trusselen for Tau Ta’a Wana-folkene her er at plantasjeselskaper
skal ta enda mer land. Representanter for selskapet har allerede
vært her og forsøkt å overtale folk
til å gi opp landet sitt.
– De sa at da kan vi bli like rike
som dem, forteller Indo Laku.
– Vil dere ikke bli rike, da? spør
jeg. Rundt meg begynner folk å le:
– Vi blir rikere og gladere av å
plante i hagene våre og hente det
vi trenger fra skogen, forklarer
Indo Laku:
– Livet ville bli veldig hardt om vi
ikke hadde skogen.

En skole i jungelen, i landsbyen Salisaro.
FOTO: Siri Gilbert / Regnskogfondet

Orkidè.

Noen timers vandring på
smale stier fører oss inn til
landsbyene i regnskogen.

Sulawesi er en av
Indonesias over 17000 øyer.
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FJELLGORILLA
Fjellgorillaen er den
største av alle apene,
men samtidig et av
verdens mest truede dyr.
KILDE: wwf.no
FOTO: Azurfrog - Wikipedia

Den har lengre hår, kjever
og tenner enn sine nære slektninger, men kortere armer.
Voksne hanner får et område
med sølvfarget pels på ryggen
og hoftene. De største kan bli
opptil 180 centimeter høye.
Gorillaen spiser for det meste
blader og bark, men også frukt,
insekter og snegler.
En fjellgorillafamilie kan
holde sammen i mange år!
Familien består gjerne av en
hangorilla og tre til fire voksne
hunner og ungene deres.
Fjellgorillahunnen får sin første
unge når hun er omtrent ti år.
Hun får bare ett barn om gangen og bruker flere år på å
oppfostre det før hun får et
nytt barn. Det at gorillaen får
så sjelden unger, er med på å
gjøre bestanden sårbar. Ungen
bor hos moren sin til den er
rundt tre år.
Det er ikke så mange steder
i verden man finner ville fjellgorillaer. De finnes i Virunga20

fjellene på grensen mellom den
demokratiske republikken Kongo, Rwanda og Uganda, samt
Bwindi Impenetrable Nasjonalpark i Uganda.
Fjellgorillaen har lenge vært
truet av jakt og tap av leveområder. Det er mye sykdom blant
gorillaene, og mange lever i
områder hvor det er krig og

uro. Dette er svært skadelig for
dem. Dessuten blir krypskyttere sjelden straffet for at de
skyter fjellgorillaer.
Det finnes bare 880 ville
fjellgorillaer i verden i dag. Det
gjør den til et av verdens mest
truede dyr, og på internasjonal
rødliste står den oppført som
Sterkt Truet.

SLIK LAGER
DU BÅL
DU TRENGER:
Et uteområde
Tørr ved og fyrstikker
FORSKJELLIGE BÅLTYPER:
OPP-NED-BÅL:
Legg fire litt lange kubber i en ”laftet” firkant i
bunnen, deretter et nytt
lag – og så enda et, helt
til du har en tre-fem
lag alt etter hvor stort
bål du ønsker. I midten
av det som nå er en
firkantet pyramideform
lager du et lite bål av
tørr småkvist av bjørkenever. Tenn på. Dette
er et godt bål som gir
lite røyk og mye varme. Det trenger også lite
mating underveis, noe som er en fordel hvis
det bare er to hender til matlagingen.
PYRAMIDEBÅL:
Dette bålet er enkelt å
lage. Stable veden opp i
en pyramide og tenn på
fra undersiden, bruk tørre,
tynne kvister til å begynne
med og legg på større
kvister etter hvert.

AKTIVITET

I hvert nummer presenterer vi en
miljøvennlig aktivitet!

ÅRSTID: Når det er lov å tenne bål
HVA: Forskjellige båltyper
HVORFOR: Bål er hyggelig og fint for å lage
varm mat på tur, så lenge vi passer på at det er
trygt og vi har kontrollen.
ELLERS: På miljoagentene.no under «aktivitetsark», finner du flere oppskrifter til mat du kan lage
på bål. Mange steder er det lov å tenne opp bål
før 15. april og etter 15. september, men sjekk
de lokale bålreglene. Husk at dere må få hjelp av
en voksen til å tenne bål.

KOMFYRBÅL:
Et supert bål til matlaging. Legg to
store steiner nesten inntil hverandre og lag et lite pyramidebål mellom disse. Nå kan du sette kjelen
eller stekepanna på steinene
og mate bålet med tørrkvist mens du steker eller
koker. Steiene holder på varmen og holder gryta
varm når dere spiser.
STJERNEBÅL:
Stjernebålet er også et godt matbål – særlig hvis man ikke har så
mye ved. Legg 6-7 store kubber
i stjerneformasjon og lag et lite
pyramidebål i midten. Etter hvert
som kubbene brenner skyves de
innover mot midten.

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

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

NESTEN GRATIS
SUPPE FRA SKUFFEN
Gamle grønnsaker samler seg gjerne
opp i nederste skuff i kjøleskapet.
En stilk eller to med selleri. Noen
gulrøtter. En løk, noen purretopper,
kanskje en halv squash og noen
brokkolistengler. De er kanskje
dvaske og ser ikke så spennende ut.
Men det er dyrt å kaste mat man har
betalt for.

FOTO: Trasroid / Flickr

TEKST / FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn /
Magnus Thorvik
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Ikke er det særlig miljøvennlig heller. Du
kan være flink og handle økologisk eller
dyrke grønnsakene selv, men havner maten
i søpla er alt bokstavelig talt bortkastet.
Finner du noe å bruke maten til i stedet
har du nesten gratis middag. Lag en minestronesuppe!
Du kan bruke hva som helst av grønnsaker
fra skuffen, men i en klassisk minestrone
har man løk, selleri, gulrot, tomater, bønner
og pasta. Bruk oppskriften som et utgangspunkt og ha i det du har liggende. Squash,
persillerot, kålrot, purre, kål, pastinakk, blomkål, grønnkål eller brokkoli er godt. Ha gjerne
i litt bacon- eller pølserester om du har det.
Ingredienser (til 4 personer):
Olivenolje til steking
– 1 fedd hvitløk, hakket
– 1 løk, grovhakket
– 1-2 gulrøtter, grovhakket
– 2 poteter, grovhakket
– 1 stilk stangselleri, grovhakket
– 300 g blandede grønnsaker, grovhakket
– 2 tomater (eller ½ boks hermetiske
tomater), hakket
– tørkede urter, for eksempel oregano, timian, rosmarin eller laurbær
– 1,5 l kraft eller vann
– 2 dl kokte bønner eller kikerter
– 150 g kokt pasta
– salt og pepper
SLIK GJØR DU:
1. Ha løk og hvitløk i en gryte og stek i olje
på svak varme til det er mykt og blankt.
2. Ha i resten av grønnsakene og la det
frese videre noen minutter.
3. Ha i tomater, urter og kraft, og kok opp.
La småkoke i 20-30 minutter, eller til potetene er møre.
4. Ha i bønner og pasta mot slutten av koketiden.
5. Server med kvernet salt og pepper og
revet parmesan.

NATUR OG UNGDOM

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

FATTIGDOM OG
KLIMAENDRINGAR
1,5 millionar menneske i Tadsjikistan
opplever matmangel på grunn av
klimaendringane. Dersom ingenting
blir gjort vil det bli mange fleire i
framtida.
TEKST: Marta Valentinsen / FOTO: Helga Lerkelund

Tadsjikistan er eit land som ligg i SentralAsia og består for det meste av fjellområde.
75 prosent av befolkninga lev i fattigdom.

TIPS:
Har du en gammel tørr parmesanskorpe liggende kan du ha den i
suppen mens den koker. Da fungerer
den nesten som en buljongterning
og gir suppen masse smak!

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.

Halvparten av vatnet kjem frå isbrear, men
no smeltar breane og drikkevatnet er i ferd
med å forsvinne. I tillegg er mange fattige
avhengige av ved til oppvarming og matlaging.
Det fører til kraftig avskoging. Skogen er viktig
for å halde jorda fruktbar, ta vare på drikkevatnet og hindre flom og jordras.
Sjølv om det er vanskeleg å tilpassa seg klimaendringane, så er det ikkje umogleg. Ved
å byggje energieffektive omnar kan bruken av
ved til oppvarming og matlaging bli halvert.
Ved å plante trær kan ein hindra flom, vassmangel og tørke. Likevel er det aller viktigaste
å forhindre global oppvarming. Difor jobbar
me i Natur og Ungdom for at Noreg skal ta
ansvar og kutte klimagassutslepp her heime.
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OPPSLAGSTAVLA
MILJØTIPS:

Miljøagentene har
fått nye nettsider!
Vi ønsker oss tilbakemeldinger fra dere der
ute. Synes dere noe er
kult eller teit eller oppdager dere noe vi burde
rette opp i, blir vi glade
om dere sender en mail,
og sier i fra om det til:
post@miljoagenten.no

Råkjøring på
snøskuter
Plastsøppel i havet
Slapsete snø

ELLER

BAJS
Påskeferie
TV-aksjonen 2015
som går til
Regnskogfondet
Skitur med
Kvikk Lunsj

Ulovlig jakt
I Sør Afrika ble det i
gjennomsnitt drept mer
enn 100 neshorn ulovlig hver måned i fjor
(2014). Ulovlig jakt på
truede dyr er et økende
problem. Krypskyting,
og ulovlig handel med
truede dyrearter, er nemlig blant verdens største
organiserte kriminaliteter.
Fortsetter det slik, kan
disse dyrene være utryddet i løpet av få år.
KILDE: WWF.no
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EUROPEISK HUMMER

Alt av glass og metall kan vi

sortere. Se etter sorteringsplass
nær der du bor. De er ofte ved
Gjenvinn glass
butikken eller i et kryss ved boligfeltet. Husk at keramikk og porselog metall.
en ikke kastes med glass og
Jorda har ikke uendelig med metall. Dette skaper store probleressurser. Derfor er det vik- mer i gjenvinnings-prosessen og
tig at vi er flinke til å bruke derfor må gamle ødelagte kaffematerialene våre på nytt.
krus kastes i søpla.

NAJS

RØDLISTA:

Hummeren kan bli skikkelig
gammel. Hannen kan bli 40,
mens hunnen kan bli hele 70 år!
KILDE: Havforskningsinstituttet og WWF.no
FOTO: Cefaclor, Wikipedia

Man finner den vanligvis på 5 til 40
meters dyp. I Norge lever den langs
kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og noen steder i Nordland.
Hummeren er aggressiv av natur
og liker seg alene. Den trives på
stein-og grusbunn og har gjerne
skjulesteder i steinrøyser, kløfter,
eller under store steiner.
Foran på kroppen har den to store
klør, som er ulike. Den ene, knusekloen, er kraftig og brukes til å knuse
skalldyr. Den andre, saksekloen, er
slankere og fungerer som våpen.
Skallet til hummeren er grønnsvart
med blålige pigger, men den kan
også være helt blå. Hummeren
kan bli over 50 cm lang og spiser
for det meste muslinger, snegler,
børstemark og kråkeboller.
Europeisk hummer er oppført
som Nær truet på rødlista. Det er
bare lov til å fiske hummer noen få
måneder i året. Dessverre er det
svært mange som ikke bryr seg
om reglene for hummerfiske, og
tyvfiske er i dag en av de største
truslene mot hummerbestanden.

NASJONAL RØDLISTE:

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

MILJØKJENDISEN
FOTO: Stormberg

MALIN JACOB
Malin Jacob er tidligere sentralstyremedlem i Natur og
Ungdom, og kåret til Norges Miljøhelt av Aftenposten.
Nå er hun nylig kommet hjem fra seileekspedisjon
over Atlanterhavet!
Hei Malin! Hva holder du på med
for tiden?
– Hei Miljøagentene! Det er ikke
så veldig lenge siden jeg kom hjem
fra seiltur over Atlanterhavet, og nå
holder jeg foredrag for ungdommer
om marin forsøpling, miljøvern og
om å være på tur.
Har du alltid vært glad i å være
ute i naturen?
– Jeg har alltid hatt et nært forhold til
naturen og vært opptatt av å ta vare på
den, men jeg har ikke vært så flink til å
bruke den. I fjor hadde jeg 82 døgn på
tur, så nå begynner jeg å bli flink til å
være ute i naturen.
Fant dere mye søppel i havet da
dere var ute på ekspedisjon i seilskute på Atlanteren?
– Det var veldig rart når vi var der
langt ute på havet, fordi når vi så ned
i havet så det helt rent ut. Likevel fisket vi opp bittesmå plastbiter i håven
vår hver eneste dag. Det er nesten
en slags plastsuppe som flyter under
overflaten. Fisk og fugl spiser det fordi
de tror det er mat, og får plast i magen.
Hva var det verste og hva var det
beste med ekspedisjonen?
– Jeg hadde jo aldri seilt før, og ble
veldig sjøsyk de første dagene. Det
var ikke noe gøy.

Det beste var alle vennene jeg fikk. Det
var også veldig kult å se på delfinene
som svømte ved siden av båten.
Har du tenkt å reise ut på liknende
ekspedisjoner i framtida? Planlegger du noe nå?
– Seiling var veldig moro, og jeg
kunne godt tenke meg å delta på
en liknende ekspedisjon igjen. Jeg
håper at jeg sammen med Grønne
Jenter kan få til en seileekspedisjon
langs kysten av Norge med fokus på
marin forsøpling, men det er fremdeles bare en drøm.
Spiser du økologisk mat?
– Ja, når det er et alternativ. Jeg bruker
også økologisk sminke og kosmetikk.
Er du flink til å sortere søppel?
– Ja. Jeg er opptatt av at søppel
ikke skal havne i havet, og da må vi
sortere og kaste det riktig. Hjemme
sorterer jeg alt.

Hva tenker du om miljøet i dag?
– Jeg tror det er lurt å snakke mer
om hvilket samfunn vi ønsker oss, og
at det grønne samfunnet også er det
beste samfunnet å leve i. Det er kulere
og hyggeligere å bo i en by som ikke
har biler, en kyst uten oljesøl og et land
med masse natur.
Hva er ditt beste miljøtips?
– Jeg har to. 1. Være medlem av en
miljøorganisasjon, sånn som Miljøagentene.
2. Reduce, reuse, recycle. Altså å
unngå å kjøpe ting man ikke trenger,
gjenbruke det man trenger og resirkulere det man ikke trenger lenger.
Har du en hilsen til Miljøagentene?
– Egentlig bør Miljøagentene hete
miljøsuperheltene, fordi dere er enda
kulere enn Batman!
Malin i seilbåten.
FOTO: eXXpedition

Reiser du miljøvennlig?
– I sommer krysset jeg Lofoten på
rulleskøyter, og så dro jeg jo over
Atlanterhavet i en seilbåt. Jeg har
heller ikke bil, og bruker nesten bare
kollektivtrafikk til hverdags. Jeg har
som mål å bare ha én tur/retur flytur
i året, men det har av og til vært litt
vanskelig.
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KRYSSORD!

LYKKE

Fyll inn riktig ord, og sett sammen bokstavene i de gule
feltene. Da vil du komme frem til noe som det er lurt å
huske på å ta med seg når man skal på skolen!

2

DRIKKE

GALT
TILHENGER

DUM
NEDENFOR
ANKELEN

IKKE
HUSDYR
NEKTING

HAN-KU
PÅ HESTEN

IKKE INN

TRØTT
MAKEN
TO LIKE
UTETT
SYNES
OM

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!

IKKE HUN

60

TIL!

1
2
3
4
5
6
7
8

FNs tusenårs- SANT USANT
mål ble vedtatt
i år 2000.
Elbiler kan
parkere gratis.

SANT USANT

Det bor ingen
lemurer på
Madagaskar.

SANT USANT

Barnas Klimapanel foregikk
i Stavanger.

SANT USANT

Fjellgorillaen
bor i Canada.

SANT USANT

Sommerfuglen SANT USANT
kan smake
med føttene.
Hummeren
kan bli 200 år
gammel.

SANT USANT

Sulawesi er
en øy i
Indonesia.

SANT USANT

3

HVILKE ORD ER DETTE?

Stokker du om på bokstavene finner du ord som
har med regnskog å gjøre!

1. NNDERIIA

4

HVA SKAL UT?

Hvilket ord hører ikke inn blant de andre?
Sett en ring rundt ordet.

1

2. ODAAAKNN

Torden

3. ZMNAAASO

Hagl

Regn

4. YGAPPØEE

2
Elg

Rose

Løvetann

Bil

Solsikke

3
5. KETPATA

6. UGJRAA

Katt
Gris

4
Flue

Sokk
Marsvin

Vinter

Høst
Sommer

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til
oss, så er du med i trekningen av kule premier!
Svarfrist: 1. juni 2015.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________

5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3 - hvilke ord er dette:
1:__________ 2:__________
4:__________ 5:__________

3:__________
6:__________

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Premieoppgave 4 - hva skal ut:
1:__________ 2:__________

3:__________ 4: __________

Premieoppgave Miniagentene:........................lemurer
Fornavn:...................................................................................
Etternavn:................................................................................
Adresse:...................................................................................
Postnummer og sted:..............................................................
Mobil:....................................................Alder:..........................
E-post:......................................................................................
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seg rike fordi de bor i regnskogen. Uten skogen er de fattige.
Da har de ingen steder å jakte,
sanke frukt og nøtter, finne medisinplanter og byggematerialer
til hus og skoler.

SAMMEN SKAL VI REDDE
REGNSKOGEN!
Den 18.oktober inviteres alle som bor i Norge
til en kjempedugnad for å redde regnskogen.
Bli med på TV-aksjonen!
TEKST: Hanne Brown / FOTO: Regnskogfondet

Tenk deg at en dag kom det
noen som ville ødelegge huset
ditt, hugge ned alle trærne i
bakgården og brenne ned matbutikken. Ikke så veldig sannsynlig. Men for indianerne og
andre som bor i regnskogen er
det veldig dramatisk når skogen

ødelegges. Den er nemlig både
hjem, supermarked, apotek, lekeplass og skole.

TV-aksjonen i år skal hjelpe
mennesker som bor i regnskogen til å forsvare skogen og
hjemmet sitt. Regnskogen er
også viktig for klimaet på jorda
og over halvparten av alle landjordas dyr og planter lever der.
Det er viktig å få myndighetene i
regnskoglandene til å forstå hvor
viktig skogen er for dem som bor
der – og for framtiden til alle på
jorda. Derfor jobber man for å
merke av disse skogområdene
på kartet, slik at det ikke blir lov
for selskaper å hugge trærne,
lage palmeoljeplantasjer eller
bore etter olje.
Det er mange gode grunner til å
redde regnskogen. Kanskje kan
ditt lokallag finne på en morsom
aktivitet for TV-aksjonen?

I denne utgaven av Miljøagentrapporten kan du lese om Apa
Serli og familien hans på øya
Sulawesi i Indonesia som føler

Har du lyst til å lese mer om regnskog og indianere?
Ta en titt på denne nettsiden, da vel!
På nettstedet PIB Mirim kan du lære om mangfoldet blant
indianerne i Brasil. Her kan du også lese mye nyttig om regnskogen.
Nå har denne nettsiden også blitt oversatt til norsk!
Gå inn på http://pibmirim.devlet.com.br/nb
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LØSNINGER PÅ PREMIEOPPGAVER
MILJØAGENTRAPPORTEN 1 / 2015
Løsning på oppgave 1:
Setningen er: Butikksjekk
Vinner: Clara Brochard, 8 år,
fra Oslo

Løsning på oppgave 4:
Løsningstall sudoku: 10
Vinner: Igor Skoczylas,
11 år, fra Svelvik

Løsning på oppgave 2:
Svar på Sant eller Usant:
1 – SANT, 2 – SANT,
3 – USANT, 4 – USANT,
5 – SANT, 6 – USANT,
7 – SANT, 8 – USANT,
Vinner: Pelle Breidal Vegusdal,
11 år, fra Bjørnemyr

Løsning på Ravnhistorien:
Det er snø på toppen av
haugen, så den må ha vært
der mer enn ett par dager.
Vinner: Rebekka Berglen,
9 år, fra Svanvik

Løsning på oppgave 3:
Hvilket symbol skal i den
gule ruta? Svar:
Vinner: Zerlina Kielland Krag,
5 år, fra Søgne

LØSNING PÅ ORDOPPGAVE SIDE 21:

LØSNING PÅ LABYRINT, SIDE 21:

Løsning på Miniagentoppgaven: 10 fiskebein
Vinner: Hallvard Rosen
Kolrud, 7 år, fra Oslo

VI GRATULERER ALLE BARNA!
LØSNING PÅ SOMMERFUGLOPPGAVEN SIDE 20:

LØSNING PÅ SILHUETTOPPGAVEN SIDE 21:
BUTIKK

Denne sommerfuglen har
ingen som er helt lik seg
selv.

Silhuett D er
den riktige
silhuetten.

Neste nummer er et aktivitetshefte!
Gled deg til massevis av
spennende oppgaver, og
sjansen til å vinne kule premier!

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

HAR DU HØRT OM BATTERIJAKTEN?
STENA RECYCLING ER MOTTAKER AV
BATTERIENE SOM SAMLES INN.
STÅ PÅ, OG LYKKE TIL!

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!

nsb.no

fra
n
te
s
o
k
o
fr
l
ti
iz
u
q
ie
il
Fam

Hva heter den mest kjente klimagassen?

1

a) C20
2
3

b) CO2

c) CO3

Hvor i Norge finnes det isbjørn?

Nei, det e
ikke Tro r
msø

Hvorfor er det miljøvennlig å ta toget?

Få med klassen
på Miljøtoget!

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

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

Miljøagentene takker for støtten!

BLI MED PÅ LANDSLEIR OG LANDSMØTE!
9. - 11. oktober, Sørmarka i Oslo
Vil du møte miljøagenter fra hele landet? Vil du
være med å bestemme hva som skal skje i Miljøagentene?
Vi inviterer alle miljøagenter og lokallag til å bli med på landsleir og landsmøte i
oktober. Mer informasjon og påmelding finner du på www.miljoagentene.no/landsleir
Vi gleder oss til en spennende helg sammen!

