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Regnskogen - verdens beste sted!

Hva er en regnskog?

Ravn: Sykkelstimysteriet

Rare dyr i regnskogen

Jungelvennlige kjeks

Den Lille Dyrehage

Sandefjord lokallag

Verdens truede dyr: Anakondaen

Kjøttetende planter!

Truslene mot regnskogen

Miljøjournalisten: Palmeolje

TV-aksjonen 2015

Slik blir du bøssebærer



Hei alle m
iljøagenter!

      NAVN: Nathaniel

YRKE: Miljøagent med rett til å si ifra!

Min største miljøbragd: 
Jeg har laga en dokumen-
tar om miljø, og så har jeg 
plukka søppel.

Min største miljøtabbe: 
Jeg har reist med fly.

Derfor er miljøvern 
viktig: 
Jeg vil at alle skal ha det 
bra i framtida!

Miljøvennlig hilsen fra 
Nathaniel

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
Instagram: @miljoagentene
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TA VARE PÅ 
REGNSKOGEN!
Regnskogen er så viktig for jord-
kloden at vi ikke kan risikere å 
miste den.

Har du for eksempel hørt at minst 
halvparten av alle arter på landjorda 
lever i regnskogen? Og det finnes 
mange flere arter som vi enda ikke har 
oppdaget. Mange av medisinene vi 
bruker i dag er laget av planter og dyr 
fra regnskogen. Hvis mer regnskog 
forsvinner, forsvinner det også mange 
plante- og dyrearter. Det betyr at når 
regnskog forsvinner, så mister også 
framtidige generasjoner muligheten til 
å oppdage og lage nye medisiner.

Har du spist larver noen gang? Ikke 
det? Larver er populære som mat blant 
mange mennesker som bor i regnsko-
gen. De er lette å sanke og er en god 
næringskilde med et høyere protein- 
og fettinnhold enn kjøtt. Forskning vis-
er at 100 gram stekte insekter dekker 
hele det daglige behovet for vitaminer 
og mineraler. Slike ressurser kan gå 
tapt for all framtid hvis vi fortsetter å 
hugge ned regnskog.
 
Senere i høst skal Regnskogsfondet 
samle inn penger for å ta vare på regn-
skogen. Det må vi hjelpe dem med!

Høsthilsen fra hovedkvarteret
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HEI!



30 000 ELEFANTER
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Taalvi – Stock photo

Tretti tusen elefanter. Det er mye, det! Det er 
like mye som vekten av all makrellen som fiskes i 
Norge, eller 2500 digre blåhvaler. Det er også like 
mye som vekten av alle tomflaskene og boksene 
som nordmenn panter i løpet av et år. Faktisk har vi 
blitt enda litt flinkere enn før til å pante. Mer enn ni 
av ti flasker og bokser blir gjenvunnet. Så nå er det 
bare å fortsette å pante. Kanskje klarer vi enda mer!

VIL DUMPE AVFALL I FJORDEN
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Kristian S. Aas

Regjeringen har sagt ja til å åpne en gruve 
i Engebøfjellet ved Førdefjorden. Der skal de 
hente ut et stoff som heter rutil, som blant an-
net kan brukes til å farge tannkremen hvit. Prob-
lemet er at millioner av tonn med gruveslam skal 
kastes i fjorden. Det vil skade livet der. Derfor 
prøver mange miljøvernere nå å stanse åpnin-
gen av gruven.

HVOR MYE KASTER DU?
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: diosmic – Stock photo

Kaster folk mye avfall der du bor? Hvor mye 
av avfallet blir gjenvunnet? Hvor mange el-biler 
er det i din kommune, hvor mange får kjøre snø- 
skuter i skog og mark og hvor mange rovdyr blir 
drept i fylket ditt? Dette og mye mer kan du finne 
ut på nettsiden til bladet Natur & miljø, www.nogm.no. 
Sett deg sammen med en voksen og finn ut hva din 
kommune gjør med miljøet. Det passer godt nå som 
det snart er kommunevalg.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljø-
fronten, i Norge og ellers i verden.



HUMLESUS I HUMLEHUS
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Mette Christensen

En humlefamilie har flyttet inn hos oss. De bor nå 
i et tomt fuglehus rett utenfor inngangsdøra vår. De 
har gjort en kjempeflott jobb med å bestøve epler, 
plommer og moreller. Av blomsterstøvet lager de 
honning. Visste du at du kan hjelpe humlene ved 
å plante blomster som de liker? Gi denne handle-
listen til mamma og pappa: lavendel, vårlyng, blå-
klokke, solsikke, lyng og asters. Da blir det vakkert i 
hagen, og du gjør naturen en tjeneste.

FORBYR PØBELPLANTER
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Mette Christensen

Lupiner og rynkeroser er vakre, men de gjør stor 
skade på norsk natur. Derfor blir det nå forbudt å sel-
ge dem og 29 andre fremmede planter. I naturen tar 
de plassen til planter og dyr som hører til i naturen 
vår. Hvert år brukes det masse penger på å fjerne 
slike planter. Se etter lupiner i veikanten og rynke-
roser på strendene, så forstår du hva som skjer. Det 
er nesten ikke plass til andre planter der de vokser. 
20 arter er truet på grunn av fremmede arter i Norge.

KLIMAKUTT MULIG
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: starekase – Stock photo

Store deler av de norske utslippene av klimagas-
ser kan kuttes i løpet av de femten neste årene. Det 
viser en rapport som Regjeringen fikk før sommer-
en. Gode nyheter, synes vi! Nå er det bare å sette 
i gang, sånn at vi kan hindre farlige klimaendringer 
i fremtiden. Du kan bidra ved å kjøpe litt mindre, 
kjøre buss og tog eller ta sykkelen fatt. Kanskje må 
du ta en prat med foreldrene dine om dette også …
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VERDENS BESTE STED
Langt inne i regnskogen, på en øy som heter Ny-
Guinea, bor Marta (11) sammen med familien sin. 
Her finner vi Martas favorittsted!
TEKST  /  FOTO: Rie Skogstad

Landsbyen vi besøker heter 
Siakwa, og her bor Marta i 
et lite murhus, sammen med 
pappa Paul, mamma Ana og 
lillesøster Melanesia. Lands-
byen ligger helt nordvest, i 
den indonesiske delen av øya 
Ny-Guinea i Sørøst-Asia. Uan-
sett hvor du snur deg kan du 
se skogen og fjellene. Mellom 
alle disse trærne bor det dyr 
og mennesker, som lever av 
de verdifulle naturressursene 
som skogen gir. Men det 
finnes noen som vil ta kontrol-
len over disse uberørte regn-

skogsområdene. Og det er 
de store tømmer- og gruve-
selskapene.  

Det beste stedet 
i landsbyen 
Marta går i 4 klasse. Nesten 
hver eneste dag går hun sam-
men med vennene til sko-
len, for å lære hvordan man 
plusser sammen store tall og 
skriver lange ord på indone-
sisk og engelsk. 
– Når jeg blir stor, skal jeg bli 

lærer i landsbyen, sier Marta 
med et stort smil. Da skal hun 
nemlig lære bort alt hun vet 
om livet i landsbyen, og om 
dyrene som bor i skogen. 

Aketur på bananblader
Når skoledagen er over, 
møtes Marta og vennegjen-
gen utenfor skolebygningen. 
De er alle veldig nysgjerrige 
på hvordan vi lever i Norge.  
De vil vite mer om hvordan vi 
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Etter skolen møtes guttene og 
jentene, på tvers av klassetrinn, 
for å spille fotball på gress-
sletten utenfor skolebygningen. 

Marta er 11 år og bor på 
Ny-Guinea.

Barna synes at det beste med å bo i landsbyen er 
elven, for her kan de leke og fiske.

.

TEMA: REGNSKOG
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ser ut og hva vi leker. Alle blir 
veldig bekymret når vi forteller 
at regnet i Norge kan fryse og at 
det finnes snø. Men når vi fortel-
ler at det går an å ake på snøen, 
er ikke snø så farlig likevel. For 
barna i Siakwa-landsbyen elsk-
er å ake. Men ikke på akebrett 
som vi gjør i Norge, de bruker 
bananblader til å skli på. Og 
snøen er erstattet med gjørme!
– Vi tar en bøtte og fyller den 

med vann. Så heller vi vannet 

nedover bakken. Da blir bakken 
våt og vi kan skli ned, sier Marta.

Før vi vet ordet av det, tar 
Marta og vennene hennes oss 
med for å vise de morsomme 
stedene i landsbyen. Første 
stopp er gjørmebakken. 

Det beste stedet er elven
Når alle er ferdige med å skli 
i gjørma, løper de ned for å 
bade i den store elven som 
renner gjennom landsbyen. 
Her møtes både barn og vok-
sne. På den andre siden av 
elven lever det mange forskjel-
lige store og små dyr. Disse 
møter barna ofte på når de er 
med foreldrene i skogen for å 
hente ananas og andre frukter 
og grønnsaker som de dyrker 
lenger inne i skogen. Vi får høre 
at det til og med finnes en type 
kenguru som klatrer i trær!
– Det beste med å bo i lands-

byen, er at vi har elven. For her 
kan vi leke og fiske, forteller 
vennegjengen til Marta.

En vei inn til landsbyen
Etter en lang badeøkt, møter 
vi foreldrene til Marta, som øn-
sker å fortelle alle miljøagenter 
i Norge mer om hva som skjer 
med skogen de lever i og av. 
Og utover dagen kommer flere 
innom huset til Marta, for å for-
telle sine historier. Pappa Paul er 
både pastor, musiker og kunst-
ner. Det er ikke uvanlig at både 
voksne og barn kommer innom 
for å slå av en prat og synge 
papuanske sanger sammen. 
Tidligere måtte de som bor i 

Siakwa gå i to dager gjennom 
skogen, for å komme seg til 

byen når de skulle bytte til seg 
varer. Men for to år siden ble 
det laget vei inn til landsbyen 
og da ble det lettere å komme 
seg til og fra. Men den samme 
veien har også gjort det en-
klere for de store tømmer- og 
gruveselskapene som ønsker å 
ta kontroll over skogen. Og det 
er ingen i landsbyen til Marta 
som ønsker at det skal skje. 

Kartlegge leveområdene
Faren til Marta blir alvorlig når 
han snakker om fremtiden 
til de som bor i Siakwa. Han 
mener at det er veldig viktig 
at alle i landsbyen er med på 
å kartlegge hvilke omårder de 
fisker på, hvor de jakter og 
hvor barna leker. For slik kan 
de bevise at områdene tilhører 
dem. Når kartene er ferdige, 
blir det nemlig vanskeligere for 
myndighetene å gi bort sko-
gen, til store selskaper som 
ønsker å tjene penger på natur-
ressursene som finnes der. 

Marta og lillesøsteren foran 
huset deres i landsbyen.

Marta og vennene hennes 
synes det er veldig gøy å ake i 
gjørma!
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oskene, som tilhører glassfroskfamilien har så gjennomsiktig hud på

Gylden løvetamarin er en av de 
største silkeapeartene og holder 
til i regnskogen.
FOTO: Jeroen Kransen / Flickr

Jaguaren holder til i regnskogen i 
Amazonas.
FOTO: Eric Kilby / Flickr

Amazonasregnskogen er den største regnskogen i verden.
FOTO: CIAT International Center for Tropical Agriculture / Flickr
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HVA ER EN
REGNSKOG?
Regnskogen er verdens eldste økosystem!
KILDE: Regnskogfondet

En regnskog er en skog der 
det regner mye. Dessuten er 
det varmt og fuktig hele året. 
Trærne her er høye, og de 
fleste planter og dyr i regnsko-

gen finnes ikke nede på bak-
ken, men lever i flere etasjer 
oppe i trekronene. Den største 
regnskogen i verden er Amazo-
nasregnskogen i Sør-Amerika.

Regnskogen bidrar til at kli-
maet og været i hele verden er i 
balanse, og til at mennesker, dyr 
og planter har et godt livsgrunn-
lag. I regnskogen finnes det også 
verdifulle mat- og medisinplanter.

Over halvparten av jordas 
arter bor i regnskogen. Men ak-
kurat hvor mange arter det er  
snakk om, vet man ikke. Man tror 
nemlig at det er veldig mange 

arter av planter og dyr som ikke 
er oppdaget enda! Og at en stor 
del av disse gjemmer seg i regn-
skogene rundt omkring i verden.

I tillegg til dyr og planter bor det 
også mennesker i regnskogen. 
De bruker skogen som sitt hjem 
og henter alt de trenger fra den. 
Mange av disse menneskene er 
det vi kaller indianere og lever 
på sin tradisjonelle måte med en 
egen kultur og et eget språk. 

Dessverre er det mange ting 
som truer regnskogen og de 
menneskene og dyrene som bor i 
den. Hvert minutt forsvinner store 
regnskogsområder, og arter av 
planter og dyr går tapt for alltid. 

I år går TV-aksjonen til Regn-
skogsfondet. Gjennom TV-ak-
sjonen skal vi bevare regnsko-
gen både for de som kommer 
etter oss, og for de dyrene og 
menneskene som har regn-
skogen som sitt hjem i dag.
Les mer om regnskogene 
på www.regnskog.no



...i 
reg

nskogen f nnes det frosker med gjennomsiktig hud?
Diss

e fr
oskene, som tilhører glassfroskfamilien har så gjennomsiktig hud på

 undersiden av kroppen at man kan se inn på invollene i magen deres! 

Ole: Far, får lærerne 

på skolen lønn?

Far: Ja, det gør de vel.

Ole: Men det er urettferdig! 

Det er jo barna som gjør 

alt arbeidet!

Har du hørt 

om frosken som 

ikke forstod et 
kvekk?

– Kelner, kelner, 

jeg har fått en flue 

i suppa.

– Ahh. Ekstra flue, det 

blir 20 kroner ekstra 

å betale!

Solveig: Hvorfor må vi lære oss engelsk, frøken?Læreren: Men Solveig, da! Nesten halve verden snakker jo engelsk.Solveig: Holder ikke det da?

...t
idligere var hele 13 % av jordas overf ate dekket av re

gnsko
g?

Men i dag har det forsvunnet så mye av regnskogen, at bare 6

 %
 dekk

es.

    
     

     
     

      
  KILDE: Regnskogfondet

...Amazonas utgjør halvparten av hele
 ve

rde
ns

 re
gnsko

ger?

Den strekker seg over 9 land i Sør-Ameri
ka

. A
mazo

nasre
gnskogen

dekker et område som er mer enn 20 ga
ng

er 
stø

rre
 en

n Norge!

...h
vert år ødelegges det et område regnskog som

er større enn Danmark?

...jaguaren er kjempef ink til å svømme og dykk
e?

– Hva heter 
barna til ålen?
– Barnåler...

09

VISSTE DU AT...



MYSTERIET MED 
SYKKELSTIEN

Debatten holdes mellom den 
nåværende ordføreren Storerud 
og hennes motstander Grøn-
vik. Mot slutten begynner de å 
snakke om miljø. Særlig opp-
hetet blir debatten om gang- og 
sykkelstier.
– Hvis jeg blir ordfører lover jeg 

at det blir en ny gang- og syk-
kelsti så det blir lettere å krysse 

motorveien for skoleelever, sier 
Grønvik til forsamlingen.

Ravn og de andre miljøagen-
tene i lokallaget har lenge prøvd 
å gjøre noe med skoleveien. 
Bare noen få hundre meter fra 
skolen går en motorvei. Barna 
som bor på den andre siden av 
veien må bruke ti minutter ekstra 
på å gå helt ned til havnen. Der 
er det en gangbro med trapp 
som de kan bruke for å krysse 
bilveien. Når de endelig er på 
riktig side av motorveien og har 
gått rundt rådhuset tar det ti nye 
minutter opp til skolen.

– Den nye gang- og sykkel-
stien skal gå i tunnel under 
motorveien, like ved skolen. 
Slik blir skoleveien omtrent tjue 
minutter kortere og ikke minst 
mye tryggere for skoleelevene.
– Pøh, sier ordfører Storerud. 

– Dere trenger ikke å stemme 
på Grønvik for å få ny skolevei. 
Mitt parti har planlagt å legge 
en ny gangsti under motorveien 
til neste år. Stem på meg, så får 
dere akkurat den samme gang- 
og sykkelstien som Grønvik 
lover.

Noen av tilhengerne til Store-
rud jubler. Det ser ut til at hun 
har kommet godt ut av debat-
ten. Ravn er fortsatt ikke helt 
sikker på hvem av dem han 
synes burde bli ordfører.

– Hvorfor skal vi tro på deg 
nå Storerud? Spørsmålet kom-
mer fra Grønvik. – Dere har jo 
hatt mulighet til å ordne dette i 
flere år.
– Jeg gleder meg faktisk selv 

til det blir tunnel under motor-
veien, er svaret fra Storerud. 
– Da kan jeg gå fra rådhuset 

til båten min i havna på bare 
fem minutter, uten å bruke 
gangbroen.

– Nei, jeg vet ennå ikke helt 
hvem jeg skal stemme på, sier 
mammaen til Ravn. – Det er vik-
tig med ny skolevei, men det vil 
jo begge to ha.
– Ikke vær så sikker på det, 

sier Ravn. – Jeg tror ordfører 
Storerud bløffer.
Hvorfor tror Ravn at Storerud 
ikke snakker sant?

Send inn løsningen til 
post@miljoagentene.no, 
så er du med i trekningen 
av en økologisk t-skjorte 
fra Miljøagentene. 
Svarfrist: 5. november 2015

Det er snart valg av ny ordfører og Ravn har 
blitt med mammaen sin for å se på en debatt 
på torget!
TEKST: Magnus Røed Hestvik
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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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PALMEOLJE-JAKT!
Produksjonen av palmeolje ødelegger regnskogen. Dessverre inneholder 

mange av matvarene våre palmeolje. Kjeks er en type matvare som ofte 

inneholder nettopp dette.  I dette hemmelige oppdraget skal du under-

søke hvor flinke butikkene er på å bestille inn kjeks uten palmeolje.

SLIK UTFØRER DU OPPDRAGET:

Velg deg ut en butikk du vil undersøke. Si gjerne 

fra til butikksjefen på forhånd om at du har tenkt å 

utføre oppdraget. De fleste butikker har en egen 

hylle for kjeks. Finn kjekshylla og sett i gang! For å 

finne ut om kjekspakken inneholder palmeolje, må 

du lese i innholdslista som pleier å være på baksiden 

eller undersiden av pakken.Hvor mange kjekstyper finner du som inneholder 

palmeolje? Hvor mange kjekstyper finner du som IKKE 

inneholder palmeolje?

Hvis du har lyst, kan du, etter undersøkelsen, 

spørre de som jobber i butikken om de kan bestille 

inn flere kjekstyper som ikke inneholder palmeolje. 

Etter at du har utført oppdraget vil vi gjerne ha en 

rapport fra deg om hvordan det gikk!
Send rapporten 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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DEN UNDERLIGE NESEAPEN
Dersom du legger på svøm i vannet i 
mangroveskogen på Borneo, må du se 
opp for neseapen. Neseapen er nemlig 
en god svømmer! 
Men det er ikke det eneste som er spesielt med 
neseapen. Nesen til neseapehannen vokser helt til 
hannen er omkring 7 år gammel og kan bli mer enn 
ti cm lang! En stor og tykk nese virker tiltrekkende 
på hunnene, som har mindre nese. Neseapene 
liker å samle seg i grupper og farte omkring i tre-
kronene. De lever for det meste av frukt og blader.

DEN ROSA DELFINEN
Dersom du tar en padletur på Amazonas-
elven, kan det være at du får øye på den 
rosa delfinen! 
Her lever den i ferskvannet, både alene og i flokk 
og kalles for boto og for amazonasdelfin. Den lig-
ner på saltvannsdelfinen, men amazonasdelfinen 
er større og har pukkel i stedet for ryggfinne. Når 
den er ung er den grå, men blir etterhvert rosa. 
Gamle delfiner kan være helt hvite. Amazonas-
delfinen er en vennlig og nyskjerrig skapning, som 
gjerne svømmer helt inntil båter i vannet for å ut-
forske dem. Den er den største av elvedelfinene 
og liker å spise skalldyr, krabber og småfisk.

RARE DYR I REGNSKOGEN
Visste du at det finnes rosa delfiner? 
Eller at dovendyret bare går på do en 
gang i uka? Her får du møte fem rare 
dyr som lever i regnskogen!
KILDE: Regnskogfondet og Dolphins-World

Kanskje er du så heldig at du får møte en rosa 
delfin en dag?
FOTO: Andre Zumak / Flickr

Neseapen er en 
dyktig svømmer.
FOTO: Thomas Marent
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DEN STORE HJELMKASUAREN
Møter du en hjelmkasuar, er det best å være 
forsiktig. For selv om den er en sky fugl, kan 
den angripe hvis den føler den seg truet. 
Den har føtter med skarpe klør og kan sparke 
kraftig fra seg når den går til angrep. Hjelmkasuar-
en er en stor strutsefugl, som lever i regnskogen 
i Australia og på Ny Guinea. Den blir omtrent like 
stor som et menneske og kan komme opp i 50 
km/t når den løper. Den harde kammen eller ”hjel-
men” på hodet bruker kasuarene til å presse seg 
fram i tett skogskratt. Hjelmkasuaren lever stort 
sett av frukt, men kan også spise mindre dyr.

DET SØVNIGE DOVENDYRET
Regnskogens tregeste beboer, er 
sannsynligvis dovendyret. 
Det beveger seg langsomt fra grein til grein og 
gomler sakte i seg blader. Dovendyret sover gjerne 
opp til 20 timer i døgnet, hengende opp ned fra 
en grein høyt oppe i trekronene. Dovendyret spiser, 
sover, parer seg og føder i trærne. Men omtrent en 
gang i uka må det ned på bakken for å gå på do. 
Turen ned tar ofte lang tid, for trærne i regnskogen 
er høye og dovendyret har veldig trege bevegelser. 
Etter dobesøket er det bare å ta fatt på den lange 
veien opp i treet igjen! Og kanskje sove litt til.

DEN SJENERTE OKAPIEN
Skal du på tur i regnskogen i Kongo i 
nærmeste fremtid? Da kan det være at du 
støter på okapien! 
Du må se veldig godt etter, for okapien er svært 
sky og liker å holde seg skjult. Men når du først 
får se den er den litt av et syn! Med striper på 
bakparten og bena, ligner den litt på en sebra. 
Likevel er det sjiraffen som er okapiens nærmeste  
slektning. Men sjiraffen har lenger hals enn okapien, 
og mens sjiraffen lever ute på de åpne savannene, 
lever okapien dypt inne i den tropiske regnskogen. 
Derfor kalles den også skogsjiraff.

RARE DYR I REGNSKOGEN

Okapien er en sky skapning. 
FOTO: Raul654 / Wikipedia

Se opp for 
hjelmkasuaren! 
FOTO: Victor Burolla / Flickr

Dovendyret - regnskogens trøtteste tryne!
FOTO: Stefan Laube / Wikipedia
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KJEKS
Kjeks er godt! Dessverre inne-
holder mange kjeks mye palme-
olje. Her får du en oppskrift på 
hvordan du kan lage kjempegode 
kjeks helt selv – helt uten å bruke 
palmeolje! 
TEKST  /  FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn / 
Magnus Thorvik

Palmeolje er en type fett som holder seg 
bra over lengre tid, så kjeks med palmeolje 
har gjerne bedre holdbarhet enn mange an-
dre kjeks. Men palmeolje er ganske usunt 
for kroppen, og heller ikke så bra for miljøet 
siden mye regnskog blir hugget for å gi plass 
for plantasjer som skal dyrke palmer til olje. 

Heldigvis er hele dette problemet ganske 
lett å unngå. Det er bare å lage supergode 
kjeks selv – kjeks som er så gode at du spis-
er dem opp med en gang. Da er ikke hold-
barhet så viktig! 

Her er en oppskrift på havrekjeks med bær 
som det går ganske raskt å lage. Blåbær, rips 
eller bjørnebær fungerer bra. Disse kjeksene 
kan du også lage med rester av havregrøten 
fra frokosten. 

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.

INGREDIENSER TIL ETT STEKEBRETT: 

– olivenolje til steking

– 100 g havregryn

– 2 dl vann

– 40 g brunt sukker

– 1 klype salt

– 1 dl friske bær

SLIK GJØR DU: 

1. Forvarm ovnen til 180 grader. 

2. Ha alt i en gryte og kok til du får en 
tykk grøt. 

3. Dekk et stekebrett med bakepapir og 
smør grøten tynt utover. Stek til det er 
sprøtt, det skal ta 30-40 minutter. 

4. Kjøl ned kjeksflaket på en rist, dra av 
papiret og klipp opp passe store kjeks. 
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GÅ TIL SKOLEN
-BEINTØFT

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Trygg skolevei eller følge av en 
voksenperson

Inviter venner. Ikke glem Beintøft-
kampanjen og Gå til skolen-dagen i 
september!
Har dere en farlig skolevei? Kontakt lokalpolitik-
erne i din kommune, og be om sykkelsti og for-
tau. Har dere lang skolevei? Kanskje kan skole-
bussen ha en snuplass et stykke fra skolen. Alle 
foreldre som kjører og skolebussen kan stoppe 
der, slik at alle går den siste biten fram til skolen. 
Da blir den lokale forurensingen litt mindre, det 
blir tryggere rundt skolen og alle får beveget seg 
litt før skoledagen starter. Har dere behov for en 
følgesvenn eller er det et farlig kryss noen voks-
ne bør passe på? Foreldrene deres kan ta det 
opp i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

ÅRSTID: Alle

HVA: Gå eller sykle til skolen istedenfor å sitte 
på med mor eller far.

HVORFOR: Klimaet på jorda er i endring. 
Bilkjøring bidrar til klimagassutslippene. Ved å gå 
til skolen kan dere gjøre noe bra for klimaet vårt. 

SLIK GJØR DU: Stå opp tidlig nok så du rek-
ker å gå til skolen. Mange må kjøre fordi de har 
dårlig tid. Ta på riktig tøy, så du ikke fryser, og 
husk refleks om vinteren. Gå istedenfor å sitte 
på med mor og far.

ELLERS: Hvert år inviterer Miljøagentene 
skolene i Norge til å markere Gå til skolen-dagen 
en dag i september. Denne dagen er også del 
av Beintøftkonkurransen som starter i september 
og går i to måneder. Vi oppfordrer lærerne til å 
registrere hvor mange barn som gikk på nett-
sidene våre: www.beintøft.no 

TRE GODE GRUNNER TIL Å GÅ 
TIL SKOLEN:
– Det er miljøvennlig og vi sparer mye CO2 hvis 
vi går hver dag! Det blir bedre luft rundt skolen 
med mindre lokal forurensing. 
– Det er moro.
– Dere får frisk luft, blir spreke og opplagte.
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I hvert nummer presenterer vi en 
miljøvennlig aktivitet!



– Det starta med en interesse 
for reptiler, sier Terje Jensen. 
Sammen med kameraten Nils 
Harald Reiersen startet han opp 
Den Lille Dyrehage, like utenfor 
Risør, i 2009.
– Først åpna vi en liten dyre-

hage med reptiler innendørs, 
og et par aper. Dyrehagen ble 
etterhvert veldig populær og vi 
utvidet den mer og mer, med 
flere dyr.
I dag er Den Lille Dyrehage 

Norges største tropiske regnskog. 
– Vi hadde vært på Costa Rica 

og besøkt regnskogen. Det syn-
tes vi var skikkelig spennende. Da 
vi innså at vi trengte større plass, 
både til dyr og mennesker, fikk vi 
ideen med å lage en regnskog.

Terje viser vei inn i regnskogen.  
Vi går rundt på gangveier av tre. 
Her er det tett jungelkratt, med 
store og små vanndammer og 
et lite fossefall. Det er varmt og 
luftfuktigheten er høy, akkurat 
som i den ordentlige regnsko-
gen. Det vokser frukt i trærne og 
fargesprakende sommerfugler 

flagrer rundt mellom blader og 
blomster. Små aper piler frem og 
tilbake rundt føttene på oss, og 
hopper omkring og svinger seg 
mellom greinene. En av dem har 
en baby på ryggen!
– Alle plantene her er oppvokst 

i et gartneri i utkanten av regn-
skogen på Costa Rica. Vi har 
selv vært på besøk der, og job-
bet en uke i gartneriet for å lære 
mer om plantene, sier Terje.
Han forteller at regnskogen 

har forandret seg veldig siden 
de plantet den i fjor. Trærne og 
plantene har fortsatt å vokse, og 
det har grodd frem en temmelig 
vill skog etterhvert.
– Regnskogen vår er et øko-

system som går av seg selv. 
Temperaturen varierer gjennom 
døgnet fra rundt 20 til litt over 
30 grader, og vi har ekte regn! 
Klimaet her er likt som i regn- 
skogen i Sør-Amerika. Det er 
også her de fleste av dyrene våre 
kommer fra. Hvis apene skiter 
eller mister en frukt på bakken, 
så blir det liggende der. Vi går 
ikke inn og rydder opp, dette går 
ned i bakken og blir omdannet 
til næring av nedbryterne som 
finnes der. For det skal være en 
regnskog og en regnskog blir 

BESØK REGNSKOGEN
HER I NORGE!
Miljøagentene har vært på besøk i Norges 
største, tropiske regnskog!
TEKST: Ingvild Wollstad

Terje og Nils Harald 
har laget en regnskog 
midt i Norge!
FOTO: Den Lille Dyrehage
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ikke raka!
– Hvordan skal man oppføre 
seg når man går rundt her inne?
– Vi ønsker ikke at apene skal 

bli for vant til mennesker, fordi 
vi vil at de skal leve mest mu-
lig som i naturen. Derfor er det 
ikke lov til å ta på dyrene. Det er 
heller ikke lov til å løpe her, eller 
å ta med mat og drikke inn. Vi 
er nøye på hva dyrene får i seg 
av mat. En liten og lett ape tåler 
ikke mye mat før den blir for over- 
vektig. Det blir den raskt dersom 
den skal få mat av gjestene i til-
legg til den vanlige maten den 
får av dyrehagen.

Vi rusler videre innover i 
regnskogen, og får øye på en 
anakonda som ligger i vannet 
like nedenfor gangbroen vi går 
på. Heldigvis er det netting 
mellom oss og den store slan-
gen. Den går ikke fritt rundt i 
dyrehagen, slik som de fleste 
andre dyrene gjør.
– Den anakondaen der er 5 me-

ter lang og veier nærmere 90 kilo, 
sier Terje. – Den er det største 
dyret vi har her. Men vi har også 

bittesmå dyr, som for eksempel 
frosker som bare er 1 cm lange. 
Det er vel mellom 20 og 30 for-
skjellige dyrearter som går fritt 
inne i regnskogen her, og så har 
vi noen slanger og øgler i egne 
terrarier. Det er mange flere dyr 
her enn du tror. Du kan bare ikke 
se dem fordi de gjemmer seg i 
krattet, og noen dyr er slik at de 
bare kommer ut om natta. Men 
det er akkurat sånn det skal være 
i en regnskog.

I dyrehagen skjer det også 
flere ting som barn kan være 
med på.
– Sammen med dyrepasserne, 

kan barna få lov til å holde 
slanger og øgler. Barna kan 
også få være med og mate 
surikatene med larver, når de 
skal fores.
Plutselig begynner barn og 

voksne å samle seg i gården til 
lemurene. Nå er det klart for for-
ingstid! En av dyrepasserne har 
gått inn til lemurene med mat. 
Mens hun forteller oss faktastoff 
om dyrene, hopper det lemurer 
opp på skuldrene og spiser 
maten rett fra hendene hennes, 
til stor underholdning for publi-

kum. Det er tydelig at både små 
og store blir begeistret av det de 
får se i regnskogen.

De som jobber i Den Lille Dyre-
hage er opptatt av at man skal 
jobbe for å bevare regnskogen 
og de truede dyreartene ellers i 
verden også. Derfor samarbeider 
de med Regnskogfondet.
– For hver billett som blir solgt, 

gir vi en del av pengene til Regn-
skogfondet, sier Terje. Han håper 
at så mange som mulig vil engas-
jere seg i å bevare regnskogen.
– Vi håper at pengene vi gir vil 

være til hjelp, men vi håper også 
at enda flere skjønner alvoret. 
Regnskogen står i fare for å for-
svinne. Vi må handle nå.
Terje tror også at det å lære mer 

om regnskogen, kan gjøre at vi 
også får lyst til å være med på å ta 
vare på den. Og at et besøk i Den 
Lille Dyrehage, kan gi oss mer 
kunnskap om nettopp regnskog.
– Målet vårt er at alle skal ha en 

god opplevelse her. Og at når du 
går ut igjen, skal du ha enda mer 
lyst til å ta vare på regnskogen, 
enn da du kom!
Les mer om Den Lille Dyrehage 
på www.denlilledyrehage.no

I Den Lille Dyrehage får 
du møte de morsomme og 
nyskjerrige dvergsilkeapene!
FOTO: Atle Goutbeek

FOTO: Atle Goutbeek

I lemurgården.
FOTO: Ingvild Wollstad
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Miljøagentene på Ås har vært 
på besøk i en bigård. Der fikk de 
se masse bier og bidronninger, 
og de lærte om den viktige job-

 
plakater og 

hengt opp i Bergen, og 
de har vært i avisa og på radio og 
oppfordret folk til å slutte å kaste 
så mye søppel. Du kan være 
med på kampanjen ved å printe 
ut egne plakater og henge opp. 
Plakatene kan lastes ned fra 
www.miljoagentene.no/hordaland.

Miljøagentene på Hedemark-
en har markert fuglens dag, og 
hatt spennende aktiviteter sam-
men med Norsk Ornitologisk 
Forening. De har også stått på 

LOKALLAGS

NYTT

LOKALLAGET
    S A N D E F J O

RD

ben biene gjør for naturen og 
oss mennesker. Flere typer bier 
er dessverre utrydningstruet. 
Vil du hjelpe biene? Da kan du 
plante bievennlige planter som 
erteplanter, kurvplanter, blåklok-
ker og honningurt. Visste du at 
du også kan sette ut et biehotell? 

Miljøagentene i Kringlebotn 
har hatt en stor sommerkampanje 
mot boss (søppel). De har laget
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Vil du at vi skal presen-
tere ditt lokallag? 

Send en mail til: 
anemarte@miljoagentene.no

Miljøagentene har lokallag over 
hele Norge. Gå inn på 
miljoagentene.no/lokallag og 
finn ditt nærmeste lokallag 
eller få tips til hvordan du 
kan starte ditt 
eget!

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

Miljøagentene i Sandefjord er 
over 100 medlemmer, og et loka-
llag med kjempemye aktivitet. 
Det store temaet for lokallaget i 
år er regnskog og TV-aksjonen. I 
år går TV-aksjonen til å ta vare på 
regnskogen. Dette skal Miljøa-
gentene i Sandefjord virkelig 
hjelpe til med!

De har allerede gjort masse 
for å hjelpe regnskogen. Blant 
annet har de sendt e-poster og 
krevd svar fra bedrifter som la-
ger produkter med palmeolje i. 
Hvorfor bruker dere palmeolje? 
Bruker dere en sertifisert type 
palmeolje?

For Miljøagentene i Sandef-
jord er det viktig at de blir hørt, og 

at de får et svar på det 
de spør om. I 

stand i Hamar 
sammen med ung-
domsorganisasjonene.

Miljøagentene i Oslo har hatt 
årsmøte. Vi gratulerer Elida som 
nyvalgt leder, og vi gratulerer 
lokallaget med å ha lagt spen-
nende planer for høsthalvåret.

Miljøagentene i Akershus har 
også hatt årsmøte og lagt spen-
nende planer. Vi gratulerer Victor 
som gjenvalgt leder!

Miljøagentene på Veitvet har 
hatt flere aktiviteter i det siste. 
De har vært på fisketur og så 
har de vært på Veitvetfesten! Der 
hadde de blant annet stand og 
søppelkunstverksted.

Mange av Miljøagentenes lokal-
lag har vært med å rydde stren-
der så langt i år. Blant annet har 

vi fått et nytt lokallag: Miljøagen-
tene på Sotra, som ryddet en 
strand som sin første aktivitet. Grat-
ulerer til Miljøagentene på Sotra!

MILJØAGENTENE I SANDEFJORD
I Sandefjord er de engasjerte miljøagentene i full 
gang med å hjelpe regnskogen!
TEKST: Ane Marte Rognskog  /  FOTO: Mijøagentene i Sandefjord

FNs barnekonvensjon står det at 
alle barn har rett til å bli hørt i sak-
er som angår dem. Også når de 
lurer på hvorfor og hvilken type 
palmeolje som blir brukt i blant 
annet norsk sjokolade. Allerede 
har noen produsenter sluttet å 
bruke palmeolje i sin sjokolade, 
noe som miljøagentene i Sandef-
jord er glade for og har oppdatert 
«palmeoljeguiden» med.

Sandefjord har mange spen-
nende planer videre for å redde 
regnskogen. Lokallaget, med 
Line og Theodor i spissen, job-
ber også med å planlegge en 
fotballkamp på Sandefjord sta-
dion. Alle inntektene fra denne 
kampen skal gå til årets TV-aks-
jon. I tillegg skal de spille inn en 
CD, der overskuddet skal gå til 
TV-aksjonen. Nathaniel og Kamil-
la fra lokallaget sitter i fylkesaks-

jonskomiteen for TV-aksjonen 
i Vestfold, og skal leg-

ge enda flere spennende planer 
for TV-aksjonen. Vi gleder oss til 
å se hvor mye lokallaget klarer å 
samle inn til bevaring av regnsko-
gen, og ønsker dem lykke til vi-
dere med arbeidet!

Miljøagentene i Sandefjord skal spille 
inn CD for å hjelpe regnskogen.
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ANAKONDA
Den kalles for “jungelens 
onde ånd”, og er verdens 
største og sterkeste 
slange. Se opp for ana-
kondaen!
KILDE: wwf.no

Den holder til i sumpområder 
ved Amazonas og blir vanligvis 
5-7 meter lang. Den legger ikke 
egg som andre reptiler, men får 
som regel 20-30 levende unger 
i hvert kull. 
Anakondaen vokser hele livet. Den 
blir stort sett rundt 40 år, men kan 
bli opptil 50 år gammel.

Anakondaen er en kveler-
slange, og den tar livet av byttet 
sitt ved å kveile seg rundt krop-
pen til byttet og kvele det. Ana-
kondaen spiser mange forskjel-
lige byttedyr som for eksempel 
fisk, navlesvin, kaimaner og hjort. 
Den spiser vanligvis et bytte om-
trent annenhver uke.
Siden anakondaen ikke kan tygge 
maten sin, svelger den byttet sitt 
helt. Derfor har den kjever som 
kan vippes helt ut av ledd. Slik får 
den gapt over byttedyr selv om de 
er ganske store.

Indianerne kaller anakondaen 
for jungelens onde ånd! Det er 
fordi at den smyger seg rundt i 

vannet uten at noen legger mer-
ke til den. Ofte kan man se byt-
tedyret bli dratt ned under van-
net, uten å ha sett noe tegn til 
anakondaen.

Den største trusselen mot ana-
kondaen er at leveområdene blir 
ødelagt eller overtatt av men-

nesker. Regnskogen hugges ned 
og sumpområdene som anakon-
daen lever i, blir forurenset.

Anakondaer blir også fan-
get for skinnet sitt. Men siden 
de lever i sumper og er svært 
vanskelig å finne, er likevel ikke 
dette en stor trussel.

En anakonda som smyger 
seg fremover i gresset.
FOTO: Schumaher – Stock photo

Anakonda i vann.
FOTO: nikicruz – Stock photo
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Kannebærerne vokser i tro-
pene og det er mange forskjel-
lige typer. Felles for alle er at de 
liker å spise insekter og små dyr!

Ytterst på bladene har planten 
beholdere som ligner kanner, 
og det er her plantene fanger 
byttet sitt. Det er også derfor de 
kalles “Kannebærere”. Kannene 
ser ofte flotte ut med klare fine 

Hils på kannebærerne, 
regnskogplantene som 
ikke liker vegetarlivet!
KILDE: Regnskogfondet

KJØTTETENDE PLANTER!
farger, men er dødelige feller for 
insekter og småkryp. Veggene 
på innsiden er svært glatte, og 
dyrene sklir lett ned i bunnen av 
kannen. Til og med maur, som er 
svært raske insekter, har proble-
mer med de glatte veggene inne 
i kannene.  I bunnen av kannen 
finnes det en liten vanndam, 
med en svak fordøyelsesvæske 
som bryter ned smådyrene. Slik 
får plantene næring. Når et dyr 
faller oppi vanndammen, blir det 
en kamp på liv og død. Noen 
klarer å kjempe seg ut igjen, men 
mange må gi opp. 

Den største av alle kannebær-
erne kalles Nepenthes Rajah. 
Den vokser bare i regnskogen 
i høyfjellet på Borneo og har 
over 30 centimeter lange kan-
ner. Nye kanner har en flott rød-
farget kant, med skarpe pigger 
på innsiden. Denne kanten gjør 
det ekstra vanskelig for fangede 
smådyr å komme seg ut, og let-
tere for planten å fange mat. I 
dag er denne kannebæreren 
en sårbar og sjelden planteart, 
sammen med mange andre 
spesielle  planter i regnskogen 
på Borneo.

Kannebærer på Sumatra.
FOTO: Alfindra Primaldhi / Wikipedia

Kannebærere i Malaysia.
FOTO: PJ Ding / Wikipedia

Nepenthes Rajah - den 
største av alle kannebærere.
FOTO: Wikipedia
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Elias er en stolt liten miniagent 
på 1 1/2 år. Hans første aktivitet 
som miljøagent var da han var 
med og slukket lysene under 
Earth Hour!
TEKST  /  FOTO: Ane Marte Rognskog

Elias er også veldig glad i å lage mat og 
lære om hvor maten kommer fra. Pluk-
king av bær er kjempespennende! Elias 
elsker også dyr og favorittdyret til Elias er 
for tiden ku og kanin.

  
Hvor mange rosa delfiner 
som denne kan du finne i 
bladet? Tell med denne også.
Send inn svaret til post@miljoagentene.no, eller fyll 
ut svarkupongen bak i bladet. Da kan du vinne fine 
premier!
Svarfrist: 5. november 2015

MINIAGENT ELIAS

FINN DELFINENE

LAND MED REGNSKOG
Regnskogen Amazonas strekker seg over 
ni forskjellige land. Kan du finne alle 
landene blant bokstavene under? 
Dette er landene du skal se etter: 
Brasil, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Guyana, Surinam og Fransk Guyana

Miniagent Elias slukker lyset under Earth Hour.

22

MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!



DYR I REGNSKOGEN

LABYRINT

5 HØST-TIPS

Kan du hjelpe 
anakondaen med å 
finne veien til 
Amazonas?

1. Dra på telttur i høstskogen!

2. Lag et bilde av gule, røde og 
oransje høstblader.

3. Dra på piknik. Husk varme klær, 
sitteunderlag og kakao.

4. Finn kongler i skogen og lag 
kongledyr.

5. Gå på epleslang! Men husk å 
spørre de som eier treet først.

Hvilket dyr skiller seg mest ut fra de andre? 
Sett en ring rundt det bildet du tror er riktig.

Visste du at 
ingen sebraer har 

like striper?

DOVENDYR: Stefan Laube / Wikipedia   ANAKONDA: joste_dj / Stock photo   
GRØNN SLANGE: Jyothis / Wikipedia   ORANSJ SLANGE: Angela Rothermann / Wikipedia   
ARAPAPEGØYE: Jen Smith  / Wikipedia   KOLIBRI: Mdf / Wikipedia   
TUKAN: Raúl Hernández González / Wikipedia   JAGUAR: Cburnett / Wikipedia   
KAMELEON: Embreus / Wikipedia   DVERGSILKEAPE: Don Faulkner / Wikipedia   
ORANGUTANG: Eleifert / Wikipedia   GYLDEN LØVETAMARIN: su neko / Wikipedia   
RØDØYET TREFROSK: Carey James Balboa / Wikipedia   OKAPI: Raul654 / Wikipedia  
GUL FROSK: Wilfried Berns  / Wikipedia   BLÅ FROSK: Adrian Pingstone / Wikipedia   
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TRUSLENE MOT REGNSKOGEN
Tidligere dekket regnskogene rundt 13 prosent av 
jordens overflate. I dag er over halvparten av den 
tropiske regnskogen helt borte. Og mesteparten 
av den skogen som har forsvunnet, har forsvunnet 
i løpet av de siste femti – seksti årene. Men hva er 
det som gjør at regnskogen forsvinner?
KILDE: State of the rainforest – Regnskogfondet

Noen ganger er årsakene 
til at regnskogen forsvinner 
naturlige, som branner, stormer 
eller tørke. Men de fleste gan-
gene er det vi mennesker som 
har skylda, for eksempel ved at 
vi hugger eller brenner den ned. 
Enten fordi vi synes vi trenger 
tømmer fra regnskogen, eller at 

vi har lyst til å bruke skogsom-
rådet til noe annet. 

Tømmer, møbler og papir
Mange synes det er fint med 
møbler og tregulv som er la-
get av tømmer fra regnskogen. 
Dette har lenge vært veldig pop-
ulært og mye skog blir hugget 

ned på grunn av dette.
Mye tømmer fra regnskogen 

blir også brukt til å lage papp 
og papir. Dette er noe vi bare 
bruker mer og mer av. Det at vi 
gjør det, er med på å gjøre at 
store deler av regnskogen hug-
ges ned og brukes i papp- og 
papirproduksjon.

Veier, olje og gass
Veiutbygging, vannkraftverk, 
olje- og gassutvinning og gruve-
prosjekter truer også regnsko-
gen. Store skogsområder har 
blitt delt opp og splittet av veier 
og bebyggelse. Veiene forstyr-
rer de sårbare økosystemene, 
og det blir vanskeligere for plan-

Ødelagt regnskog i Malaysia.
FOTO: HERIYADI ASYARI / Geir Erichsrud
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tene å spre frø og vanskeligere 
for dyra å finne mat.
I Peru er nesten 75 prosent av 

regnskogen lovet bort til olje- og 
gassindustrien.

Soyaproduksjon
Soyaproduksjonen er en av de 
største truslene mot regnsko-
gen i det sørlige Amazonas. For 
å få plass til å produsere soya 
må man nemlig fjerne regnskog. 
Mesteparten av soyadyrkingen 
blir brukt til å lage dyrefôr.
Soyaproduksjonen ødelegger 

blant annet jordas fruktbarhet 
og forurenser ferskvann. Flere 
lokalsamfunn må også flytte på 
seg fordi leveområdene deres 
skal brukes til å produsere soya.

Landbruk
Mange er avhengige av skogen 
for å få mat, brensel, medisin, 
inntekt og områder for jordbruk. 
Fattige bønder blir tvunget til å 
fjerne regnskog for å få plass til 
å dyrke mat. Disse har fått mye 
av skylda for at regnskogen for-
svinner. Men i dag er det for det 
meste de store tømmerselska-
pene med mye penger, som 
hugger ned flest trær. Staten lar 

gjerne disse tømmerselskapene 
hugge ned skog i områder hvor 
det bor urfolk. Disse blir da nødt 
til å flytte fordi det er vanskelig 
for dem si fra om at skogen er 
deres leveområder og at de har 
rett til å bo der.

Kvegdrift og kjøttindustri
Kveg- og kjøttindustrien har 
lenge hatt mye å si for de 
enorme ødeleggelsene av regn-
skogen i Amazonas. Brasil er 
det landet i verden som selger 
mest storfekjøtt til andre land. 
Vi tror at produksjonen av kjøtt 
vil være nesten dobbelt så høy 
i år 2050 enn den er i dag. For 

ute i verden spiser velstående 
mennesker stadig mer mat som 
kommer fra dyr, som kjøtt, egg 
og melk. 
Bøndene får bedre betalt for 
kvegdrift enn vanlig landbruk. 
Ulempen er at kvegdrift krever 
veldig store landområder for å 
kunne mate kveget. Og hvordan 
vi rydder plass til disse landom-
rådene? Jo, vi fjerner enda litt 
mer regnskog.

Palmeolje
Det er i Indonesia og Malaysia 
de lager mest palmeolje, som 
de selger til resten av verden. 
Palmeolje brukes i mange ting. 
Det kan være matvarer som taco, 
kjeks og sjokolade, men også i 
kosmetikk, dyrefôr og drivstoff. 
Det hugges og brennes ned 
store områder med regnskog 
slik at man får plass til plantas-
jene hvor man lager palmeolje. 
Urfolk må flytte fra hjemmene 
sine og dyrearter får ødelagt le-
veområdene. Og vi bruker bare 
mer og mer palmeolje. Indone-
sia sier at de vil doble produk- 
sjonen av palmeolje innen 2020.

Tømmerhogst i Malaysia.
FOTO: HERIYADI ASYARI / Geir Erichsrud

Palmeoljeplantasje i Indonesia.
FOTO: Gunnhild Pauline Baade
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Bli miljøjournalist! 
Send en e-post til:
ingvild@miljoagentene.no
Da får du et nytt oppdrag før hver 
utgave av Miljøagentrapporten.

Palmeolje har god evne til å 
blande seg med andre stoffer 
og er smaksløst. Derfor er det 
mange selskaper, som Freia og 
Nidar, som bruker det. 

Det dumme med palmeolje er at 
for å dyrke palmene til oljen, hug-
ges kjempestore områder med 
regnskog. Da dør millioner av dyr 
og insekter og noen arter risikerer 
å dø ut, uten at vi kanskje en gang 
har oppdaget dem. Indianerne og 
urfolket som bor i regnskogen mis-
ter mye av det de trenger. Regn-

skogen er hjemmet og maten 
deres, og de trenger regnskogens 
ressurser til husene og verktøyene 
deres. Tar vi bort regnskogen, tar vi 
bort alt fra dem. 

Men hvorfor i all verden skal 
man gjøre det i regnskogen? Kan 
man ikke gjøre det i et veksthus 
eller lignende? Nei, ville f. eks. 
sjefen i Nidar sagt. Det er fordi 
det er mye billigere å dyrke det 
i utlandet og i regnskogen. Så 
hvorfor ikke bruke rapsolje eller 
en annen type olje? Nei, for det 

PALMEOLJE
er også dyrere. Penger, penger, 
penger, det er det alle tenker på! 

Kjære fabrikksjefer: betyr det 
at dere ikke bryr dere om alle 
dyrene og insektene i regnskogen, 
som kanskje kunne blitt brukt til 
medisiner som vi trenger? At hvis 
jordas lunge dør så går det bra så 
lenge dere sparer penger og er 
rike? Er det det dere vil? Det er i 
hvert fall det jeg har inntrykket av. 
Hva med barna deres? Det er jo 
de, barna, som skal arve jorda et-
ter dere. Vil dere ødelegge fram-
tiden for barna deres?    

Hilsen Sara – miljøagent med 
rett til å si ifra

Palmeolje er en olje som lages av en type palmefruk-
ter. Den brukes av mange selskaper og fabrikker som 
lager f. eks. sjokolade, kjeks og iskrem.

Frukten til palmeoljetreet.
FOTO: Bongoman / Wikipedia

Miljøagent Sara.
FOTO: Melisa Fajkovic

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

JA TIL REINE FJORDAR!
I sommar arrangerte Natur og Ung-
dom sommarleir, ein leir med fokus 
på å arbeide for at gruveindustrien 
ikkje skal få lov til å tømme gruveav-
fallet sitt i norske fjordar. 
TEKST: Marta Valentinsen  /  FOTO: Amanda Iversen Orlich

Sommarleiren var i Vevring ved Førde-
fjorden, ein fjord som no står i fare for å bli 
søppelplass for nettopp gruveindustrien.

På leiren fekk deltakarane oppleva det 
beste Sunnfjord har å by på. Det var fjellturar, 
padling, fisking, gardsbesøk og øving på aks-
jonar. På laurdag var det ein folkefest kor over 
500 personar i alle aldre samla seg og fekk 
med seg appellar, konsertar og debatt.

Deltakarane fekk også øve på sivil ulydnad 
oppe på Engebøfjellet. Over 1700 folk har 
skrive seg opp på liste og sagt at dei er vil-
lige til å bryte lova ved å lenka seg for å redda 
fjorden. Førdefjorden er ein av Noregs rein-
aste fjordar med mange utrydningstruga artar, 
så å øydelegga den med gruveavfall er ikkje 
greitt, og me i Natur og Ungdom vil gjera alt i 
vår makt for å hindra at dette skjer!

Sørmarka i Ski, Akershus 
– 9.-11. oktober!
Vi gleder oss til årets landsleir og 
landsmøte! Har du enda ikke meldt deg 
på? Vær rask og meld deg på her:
www.miljoagentene.no/landsleir
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Verksteder

Nye venner!

Miljøvern
Regnskogen og 

TV-aksjonen

Vi skal 
bestemme!

Leiravis

Hvordan 
overleve ute i 

naturen?

Miljø <3

MoroMiljødisco

Økoverksted
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Gjennom TV-aksjonen 2015 
kan alle som bor i Norge være 
med å redde regnskogen. I 
Peru, Brasil, DR Kongo og 
på øya Ny-Guinea skal men-
neskene som bor i regnsko-
gen få hjelp til å bevare sko-
gen sin. De skal få vite hvilke 

rettigheter de har til skogen 
og hvordan de kan samarbei-
de med myndighetene om å 
beskytte disse områdene. 

I Kongo skal flere landsbyer få 
opplæring i å lage kart over sine 
skogområder ved hjelp av mod-

TV-AKSJONEN 2015
- VI SKAL VOKTE REGNSKOGEN!

HER JOBBER REGNSKOGFONDET:

Det nærmer seg årets TV-aksjon. Søndag den 
18. oktober skal 100 000 bøssebærere besøke alle 
hus og hjem i Norge. Pengene som samles inn skal 
Regnskogfondet bruke til å redde et regnskogsom-
råde like stort som Norge og Danmark til sammen!
TEKST: Hanne Brown

erne teknologi.  Kartene viser 
hvor landsbyens innbyggere 
jakter og sanker bær og nøt-
ter, bygger hus og dyrker mat - 
uten å ødelegge skogen. Disse 
kartene blir et viktig bevis på at 
skogen er helt nødvendig for at 
lokalbefolkningen skal overleve 
og ha et godt liv. Når myndighe-
tene får se disse kartene, blir det 
vanskeligere å selge skogen til 
utenlandske tømmerselskaper.

Regnskogfondet håper at 
mange miljøagenter ønsker å 
bli med på årets TV-aksjon. Du 
kan være bøssebærer, jobbe i 
den lokale komiteen, skrive om 
regnskogen i avisa, eller samle 
inn penger gjennom bruktsalg, 
basar eller liknende.  Snakk med 
de andre miljøagentene i lokal-
laget ditt. Kanskje dere kan finne 
på noe sammen? 

Vil du vite mer om TV-aks-
jonen og hvordan du kan hjelpe 
til, besøk nettsiden blimed.no
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Orangutangen på Borneo er svært 
utrydningstruet.
FOTO: Weeping Camel / Flickr
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Vi håper at mange av dere miljøagenter har lyst 
til å være bøssebærere og samle inn penger til 
TV-aksjonen i nabolaget der dere bor.

Slik blir du bøssebærer for TV-aksjonen:

1. Spør en voksen om å gå sammen med deg. Det 
er nemlig 18-års grense for å gå (alene) med bøsse. 

2. Meld deg som bøssebærer på nettsiden 
blimed.no.

3. Når du har registrert deg så vil du få beskjed 
om hvor du skal møte opp. Der får du utdelt bøsse 
og et kart over hvor du skal gå.

4. Møt opp til avtalt tid og kle deg etter været.

5. Vær høflig og positiv. En fin setning å starte med 
når døra åpnes, er for eksempel: Hei, jeg kommer fra 
TV-aksjonen. Vil du være med å redde regnskogen?

6. Mange du møter vil kanskje vite mer om hva 
pengene skal gå til. Da kan du for eksempel si: 
Pengene skal gå til å redde de siste store regn-

BLI BØSSEBÆRER 
FOR TV-AKSJONEN!
Mellom klokka 16 og 18 søndag 
18. oktober, skal alle hjem i hele Norge 
få besøk av en bøssebærer.  For å klare 
det trengs 100 000 bøssebærere!

skogene i verden. Det er menneskene som bor 
i regnskogen som skal få hjelp til å vokte sko-
gen sin. Organisasjonen som mottar pengene er 
Regnskogfondet. Pugg gjerne flere fakta om TV-
aksjonen her: blimed.no

7. Husk å si takk når pengene er lagt på bøssa! 

Det er viktig for TV-aksjonen at du får en 
hyggelig opplevelse som bøssebærer. Mange 
er bøssebærere år etter år. Som bøssebærer er 
man med på noe stort. I år er du med på å vokte 
et regnskogsområde på størrelse med Norge og 
Danmark til sammen! Lykke til!

Hilsen oss i TV-aksjonen

Alle som er over 18 år kan bli regnskogvoktere 
og være med på å redde regnskog hver måned. 
Kanskje noe du kan tipse foreldrene dine om? 
Dersom de har lyst til å vite mer om det å være 
regnskogvokter, kan de gå inn på www.regnskog.no FOTO: Regnskogfondet

FOTO: Regnskogfondet

Kjenner du en voksen som vil bli regnskogvokter?
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MILJØTIPS:
Kjøp økologiske
egg fra frittgående høner

HOT OR NOT
Landsleir og 
landsmøte!
Fra den 9. til 11. okto-
ber går miljøagentenes 
landsleir og landsmøte 
av stabelen. Det blir 
miljødisco, verksteder, 
leiravis, og mye moro! 
Meld deg på her:
www.miljoagentene.no/
landsleir

Gruvedumping
Regjeringen har gitt til-
latelse til at gruvesels-
kapene kan få dumpe 
avfallet sitt i Førdefjor-
den. Dette kan gjøre 
stor skade i det sårbare 
miljøet i fjorden, som i 
dag er en rein fjord, rik 
på laks og andre arter.

Oljeboring 
ved iskanten

Godteri med 
palmeolje

Tannkrem med 
mikroplast

Å gå til skolen

Sopptur i skogen

TV-aksjonen 2015 
som går til
Regnskogfondet

Økologiske egg er egg fra 
høner som går fritt ute og 
spiser naturlig fôr.

Se etter Ø-merket på egge- 
kartongen. Når det står at eggene 
kommer fra fra frittgående høner 
så betyr det at hønene har litt mer 
plass å bevege seg på innen-
dørs. Økologiske høner beveger 
seg derimot fritt rundt, og har sin 
egen pinne de kan gå og hvile 
seg på, om de er slitne. Takk for meg!

Jeg har vært så heldig å få lov 
til å jobbe for Miljøagentene i 
4 år. Det har vært veldig gøy, 
jeg har lært masse og jeg har 
fått møte utrolig mange fine og 
flinke miljøagenter. Det er jeg 
veldig glad for. 

Nå skal jeg ikke jobbe i Miljø-
agentene mer fordi jeg har fått 
en annen jobb. Det er ganske 
trist. Jeg kommer til å savne alle 
miljøagentene kjempemye.

Heldigvis skal jeg få fortsette 
å jobbe for at verden skal bli 
enda bedre for alle som bor 
her. Jeg skal nemlig jobbe for 
Redd Barna. De kjemper for 
barns rettigheter og for at alle 
barn skal leve et godt  liv – uan-
sett hvem de er og hvor de bor.

Dere i Miljøagentene er mine 
helter! Jeg håper at dere al-
dri slutter å si fra og at dere 
fortsetter å passe på naturen og 
miljøet vårt. Og husk, en gang 
Miljøagent, alltid Miljøagent!

Klemmer og kamprop fra 
kommunikasjonsagent Anne

Avskjedshilsen fra Anne:
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BLI MED OG 
TA VARE PÅ 
NATUREN!

74
26

BESØK NETTBUTIKKEN VÅR!
Miljøagentene har egen nettbutikk der 
vi selger miljøvennlig miljøagentstæsj.
Gå inn på miljoagentene.no/nettbutikk 
for å se hva vi har. Kanskje noe å øn-
ske seg til bursdag?

DET BARE BODDE 
100 MENNESKER 

PÅ JORDEN?
Ny nettside lanseres 

1. november!

Alle kan være miljøagenter! Vi jobber sammen for at vi skal 
bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår. Det koster 100 kr
å melde seg inn, derfor må du spørre en voksen om lov. 

IKKE MILJØAGENT ENDA?
BLI MED, DA VEL!

MILJØAGENTENE ER BARNAS EGEN 
MILJØVERNORGANISASJON.

velkomstpakke
5 nr av medlemsbladet Miljøagentrapporten i året

mulighet til å være med i et lokallag
være med på aktiviteter og arrangementer

være agent og få hemmelige oppdrag
opprette egen profil på miljoagentene.no

være miljøjournalist og publisere egne saker

ALLE MILJØAGENTER FÅR:

Meld deg inn ved å gå inn på: 
www.miljoagentene.no/innmelding 

For mer informasjon, gå inn på
www.miljoagentene.no

Dersom det bare hadde bodd 100 mennesker 
på jorden, ville 74 vært voksne og 26 vært barn. 
Men hvor mange ville vært fattige? Hvor mange 
ville hatt tilgang på rent vann? Det, og mye mer, 
kan du finne ut av den 1. november! 
Følg med på www.miljoagentene.no

HVORDAN VILLE DET VÆRT HVIS
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SVAR:

2
1

SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk 
så om på bokstavene i de gule rutene, 
slik at du kommer frem til et dyr som 
lever i regnskogen.

Kryss av for om du tror påstan-
den er sann eller usann. Leser 
du gjennom bladet, finner du 
svar på det meste!

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

SANT   USANT

1
2
3
4
5

7
8

6

Det finnes 
rosa delfiner i 
Amazonas

Anakondaen er 
verdes minste 
giftslange.

TV-aksjonen 
skal være den
18. oktober.

Orangutangen 
bor i regnsko-
gen på Borneo.

Det finnes ikke 
kjøttetende 
planter.

Jaguaren kan 
ikke svømme.

Palmeolje er 
miljøvennlig.

Amazonas er 
den største regn-
skogen i verden.

1DEN 
GANG SLUTT

ORDNE 
SENG

UTENFOR
OSLO

FUGLE-
MAT

GODT

SPRANG

LANG 
JAKKE

TRESLAG

EIE

I BILEN

PÅ 
HODET
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:5. NOVEMBER 2015Send inn svaret til:post@miljoagentene.no
eller fyll ut blanketten på neste 

side og send i posten.LYKKE TIL!



VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så er 
du med i trekningen av kule premier!

Svarfrist: 5. november 2015.
Premieoppgave 1 - kryssord:

Løsningsordet er:  ....................................................................................

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

1:__________   2:__________   3:__________  4:__________  

5:__________   6:__________   7:__________   8:__________ 

Premieoppgave 3 - sudoku:

Dette er tallet i den gule ruta:............................................

Premieoppgave Miniagentene:.......................rosa delfiner

Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................
E-post:..........................................................................................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

SUDOKU3
Fyll inn tallene mellom 1 og 9. Det skal 

bare være et av hvert tall i hver rekke og kol-
onne. Hvilket tall står i den gule ruta?

4
1 6

8 9
8

4185

3 9 5

8
7 3

3
2

4

5
8

7

3 4

9 8
6 2

7 6

3
9
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Miljøagentene takker for støtten!



PREMIEOPPGAVE 15 - SUDOKU

PREMIEOPPGAVE 1 - SKJULT FIGUR
Figuren er: en blomst

PREMIEOPPGAVE 2 - HVA SKAL UT?
1: Tallet 2    2: Treet   3: Hjertet    4: 
Smilefjeset

PREMIEOPPGAVE 3 
- DANSENDE APER
Det er 32 apekatter.

PREMIEOPPGAVE 4 
- TELL TAMARINER 
Det er 4 tamariner i bladet.

PREMIEOPPGAVE 5 
- KODE FRA RAVN
Ravn sier: Redd regnskogen                        

PREMIEOPPGAVE 6 - SUDOKU 
Symbolet er (skriv eller tegn): Et 
kryss   

PREMIEOPPGAVE 7 
- DYR I REGNSKOGEN
Apekatt, jaguar, frosk, papegøye, 
tapir, elefant, okapi, 
anakonda, tamarin, og tukan.

PREMIEOPPGAVE 8 
- HVEM ER HVEM?
Dyr nr 1 er en tukan og hører til 
bilde b.
Dyr nr 2 er en anakonda og hører til 
bilde c.
Dyr nr 3 er en tapir og hører til 
bilde d.
Dyr nr 4 er en okapi og hører til 
bilde a.

PREMIEOPPGAVE 9 - SPEILVENDT
Figur nr 3 er den riktige.

PREMIEOPPGAVE 13 - HVILKEN BAL-
LONG FÅR ERLE?
Erle får ballong nr 10.

PREMIEOPPGAVE 14 - MIKKEL DRAR 
PÅ FERIE
Rekker Mikkel å dra på sykkeltur?        

Ja            Nei

Norge: A C

B

E H F I

D G

Tuvalu:

Etiopia:

PREMIEOPPGAVE 16 - SMOOTHIE
Ravn kan lage 8 smoothier.

PREMIEOPPGAVE 17 - SKJULT DYR
Dyret er en okapi.

PREMIEOPPGAVE 18 - REGNSKOG-LAND
1. Peru  2. Brasil   3. Venezuela   
4. Bolivia

Løsninger for premieoppgavene 
i aktivitetsheftet:

VINNERE:
Lucas Strabac, 7 år, fra Trondheim

Klara Strabac, 9 år, fra Trondheim

Marius Andreassen, 6 år, fra Sarpsborg

Balder Andreas Dursun Jetlund, 8 år, 
fra Nesoddtangen

Falk Markus Dursun Jetlund, 11 år,
fra Nesoddtangen

Ingrid B Hesledalen, 6 år, fra Oslo

Bjørn Einar Kjønstad-Prestvik, 8 år,
fra Trondheim

Emma Evidia Ryggernes, 11 år,
fra Knarrevik

Julia San Miguel Bjørneng, 10 år,
fra Oslo

Camilla San Miguel Bjørneng, 5 år,
fra Oslo

Gratulerer, alle sammen!

LØSNINGER OG VINNERE
PREMIEOPPGAVE 10 - REBUS
Ordet er miljøagent.

PREMIEOPPGAVE 11 
- RIKTIG TOGVOGN
Den riktige togvognen er togvogn b.

PREMIEOPPGAVE 12 - HVEM SIER HVA?

PREMIEOPPGAVE 19 
- SANT ELLER USANT?

1. Usant  2. Usant 3. Sant  4. Sant
5. Usant  6. Sant 7. Usant  8. Sant
9. Usant  10. Sant  11. Usant 
12. Sant

PREMIEOPPGAVE 20 - KRYSSORD
Løsningsordet er badetur.

1

3

2

4

Løsning på dyreoppgave side 23:
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nsb.no

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

Familiequiz til frokosten fra

1 Hva heter den mest kjente klimagassen?

a) C20          b) CO2          c) CO3

2 Hvor i Norge fi nnes det isbjørn?

3  Hvorfor er det miljøvennlig å ta toget?

Nei, det erikke Tromsø

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

Få med klassen på Miljøtoget!

Miljøagentene takker for støtten!

Miljøagentene takker for støtten!



BEINTØFT
Bli med på høstens tøffeste skolekonkurranse!
I mange år har Miljøagentene arrangert Gå til 
skolen-dagen. I år skal vi fokusere enda mer på 
klima og forurensing! 

Derfor arrangerer vi Beintøft, som er en 
konkurranse for klasser i barneskolen. 
Klassene skal konkurrere om å komme 
seg til klimatoppmøtet i Paris. 
Meld på klassen fin i dag og slå et 
slag for miljøet - og dere kan vinne 
30 000 kroner! Beintøft er fra 
16.september til 13.november. 
Få læreren til å melde dere på! 

www.beintøft.no


