MILJØAGENT-

RAPPORTEN
NR. 5 / 2015

TEMA:

KLIMA
VELG
ØKOLOGISK I
JULA OGSÅ!

D PÅ
E
M
FØ LG I MA- E
KL
GEN
AN D
H
R
O
F

LI N

!
S
I
R
I PA

SEND INNSPILL
TIL BARNAS
KLIMAPANEL!

04

Miljønytt

06

Klimaforhandlinger i Paris

08

Miljøjournalisten

09

Miljøagent Ravn

10

Barnas Klimapanel

16

Da Emilie dro til Svalbard

20

Matfatet: Spiselige julegaver

22

Hvordan gikk det med TV-aksjonen?

24

Verdens truede dyr: Havskilpadden

25

Aktivitet: Tomgangsaksjon

26

Miljøagentenes landsleir

28

Miniagentene

31

FOTO: Jack F, Istockphoto

16

FOTO: Anniken Schwamborn

24

FOTO: Ben Matthews, Flickr

Miljøkjendisen: Markus Wegge

REDAKTØR: Ingvild Wollstad
GRAFISK UTFORMING: Ingvild Wollstad
BIDRAGSYTERE: Tor Bjarne Christensen, Magnus Røed Hestvik,
Ane Marte Rognskog, Geitmyra matkultursenter for barn, Marta Valentinsen,
Regnskogfondet, miljøagent Adelia, Are Shaw Waage, WWF, Emilie Tryti,
Birgitte Heneide, Anniken Schwamborn, Rasmus Norsted
FORSIDEFOTO AV MILJØAGENTER: Melisa Fajkovic
FORSIDEFOTO AV ISBJØRN: Lwp Kommunikáció, Flickr
KORREKTUR: Rasmus Norsted
OPPLAG: 10 500
Miljøagentene
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
post@miljoagentene.no
www.miljoagentene.no
TLF: 969 01 820

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

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

02

05

Pris pr. år:
Medlemskap:

kr. 100

Søskenmedlemskap:

kr. 100

Gruppemedlemskap:
(skoler/barnehager)

kr. 545

Abonnement på
Miljøagentrapporten:
(bibliotek og andre)
Familiemedlemskap
i Naturvernforbundet:

kr. 245

kr. 300

Inkluderer medlemsskap i Miljøagentene
for alle barn i husstanden.

H EI!
FOTO: Melisa Fajkovic

KJÆRE
MILJØAGENT!
EN GOD KLEM FOR MILJØET
Da FNs klimasjef nylig var i Oslo,
gikk miljøagent Sara bort til henne og
gav en god klem!
Klimasjef Christiane Figueres
hadde akkurat snakket om det viktige
klimatoppmøtet i Paris. Hun mener at
vi behøver en revolusjon dersom for
eksempel kineserne skal slippe å se
på den luften de puster! Møtet i Paris
løser ikke alle problemer, sa hun, men
det blir et stort skritt i riktig retning.
Fra nå av skal alle land i verden jobbe
sammen om klimaproblemet.
Etter foredraget fortalte Miljøagentene Eliah og Sara om arbeidet i Barnas Klimapanel. Figueres ble så imponert over dette, at hun tok det opp
i sitt aller første møte med den nye
lederen av FNs klimapanel.
Nå har FNs klimapanel spurt om å få
møte Barnas Klimapanel både i Paris,
og når de kommer til Oslo i februar.
Det blir spennende å følge med på
Barnas Klimapanel fremover!
Husk på at hvis det er noe DU synes
er viktig å ta opp når det gjelder klimaet, kan du sende ditt innspill til
Barnas Klimapanel.
God jul og godt nytt år!
Klimahilsen fra hovedkvarteret

enter!
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Min største miljøbragd:
Jeg har slutta å spise
palmeolje og går til skolen
hver dag.

Derfor er miljøvern
viktig:
Fordi at hvis vi ikke passer
på, så kan jorda bli ødelagt!

Min største miljøtabbe:
Å ikke sortere søpla.

Miljøvennlig hilsen
fra Emilie

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
Instagram: @miljoagentene
03

MILJØNYTT

Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten,
i Norge og ellers i verden.

VOV-VOV MOT ULV OG BJØRN
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Slavomir Janda

Hunder kan beskytte sauer og lam mot rovdyr.
Det mener en slovakisk gjeter, som har voktet sauer
i Rondane i år. I mange land bruker de gjetere og
vokterhunder til å passe på dyra, men i Norge er det
vanlig å slippe dem ubeskyttet ut i skog og mark.
Det fører til at flere tusen sauer og lam blir tatt av
ulv, jerv, bjørn og gaupe. Hvorfor ikke bruke hunder
til å passe på dem?

FLERE SYKLER OG
RENERE LUFT?
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Adam Petto, Istockphoto

Mange miljøpolitikere jobber nå for å gjøre stedet
du bor mer miljøvennlig. I mange kommuner gjorde
miljøpartier det bra, og flere steder som i Oslo,
Trondheim og Tromsø har de fått mye makt. Nå
gleder vi oss til flere sykkelstier og renere byluft.

LYSERE TIDER FOR LITA GÅS
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: diosmic – Stock photo

Dverggåsa er en av Norges mest truede arter.
Den vesle gåsa hekker i Finnmark, og forskerne
har lenge vært redde for at den skal dø ut. Men i
år kom det endelig gode nyheter. Det ble født hele
73 nye dverggåsunger. Det høres kanskje ikke så
mye ut, men for denne sjeldne fuglen er det en hel
del. For 5-6 år siden var det under ti par i Norge,
Sverige og Finland til sammen. Nå ser fremtiden
lysere ut.
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FLERE HARRY POTTER-UGLER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Mette Christensen

Husker du Hedvig fra Harry Potter-filmene, snøugla
som henter og bringer post for den unge trollmannen? Det har vært tøffe tider for hennes norske
søstre og brødre. I lange tider har det nesten ikke
blitt klekket ut noen nye snøugle-babyer, men nå går
det bedre. I år har 23 par fått reiret fullt av søte små.
Kanskje noen av dem får jobb på Galtvort?

BJØRNEN SOM ELSKER IS
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Jack F, Istockphoto

Trodde du at isbjørner heter isbjørner fordi de
spiser så mye is? Det gjorde du sikkert ikke, men
det er faktisk en god grunn til at de heter isbjørner.
De finner nemlig mye av maten sin ved å jakte på
isen, hvor de fanger sel. Hvis isen blir borte, får isbjørnen problemer med å finne mat. Isbjørnene er
nå truet fordi klimaendringene gjør at mer is smelter.
Derfor har de fem isbjørn-landene USA, Canada,
Grønland, Russland og Norge laget en plan for å
redde dem.

TIL PARIS FOR Å REDDE
KLIMAET
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Mapics, Istockphoto

I begynnelsen av desember møtes folk fra
nesten alle verdens land for å bli enige om en ny
klimaavtale. Sammen skal de finne ut hvordan vi
mennesker kan kutte i utslippene av klimagasser.
Klimagasser kommer fra bilkjøring, fly og fabrikker,
og du kan hjelpe til med å bli kvitt dem ved å
kjøpe litt mindre, gå mer, sykle mer og være en
blid miljøverner.
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TEMA: KLIMA
I år skal klimaforhandlingene være
i Paris, Frankrikes hovedstad.
FOTO: Moyan Brenn, Flickr

KLIMAFORHANDLINGER

I PARIS

Vi har hatt klimaforhandlinger i over 20 år, uten å få
til en avtale vi klarer å holde. Vil vi klare det i 2015?
TEKST: Mathilde Solberg Clemetsen og Ingvild Wollstad

Demonstrasjon under klimaforhandlingene i Lima i fjor.
BAKGRUNNSFOTO: Horia Varlan, Flickr

FOTO: Luca Tomac

Klimakonvensjonen ble laget i Rio De Janeiro i 1992.
I Klimakonvensjonen står det
at vi må begrense de globale
utslippene av klimagasser. I
dag er det 194 land, i tillegg
til EU, som har skrevet under
på Klimakonvensjonen.
Hvert år arrangeres klimatoppmøter for de landene
som har skrevet under. Disse
møtene kalles COP-møter.
COP står for Conference of
the Parties. Det er på COPmøtene at de internasjonale
klimaforhandlingene finner
sted.
I år skal klimaforhandlingene
holdes for 21. gang, og det
skal skje i Paris.
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Flere steder i verden blir det tørke på grunn av global oppvarming.
FOTO: Tim J Keegan, Flickr

Selv om vi har hatt klimaforhandlinger i over 20 år, har
vi enda ikke funnet en god nok
plan for hvordan vi skal arbeide
for å stanse klimaendringer.
Men det handler ikke om at
vi ikke er enige om hva som
skal gjøres. Alle land er nemlig
enige om at vi sammen må
sørge for at den globale oppvarmingen stopper. Alle er enige
i at temperaturen på jorden
ikke må øke med mer enn 2
grader. Og alle er enige i at vi
må kutte klimagassutslippene
våre for å få det til.
Det som er vanskelig, er å
bli enige om HVEM som skal
kutte klimagassutslippene sine,
og hvor mye som skal kuttes.
Flere rike land krever at det
skal være en felles innsats, at
ALLE LAND skal kutte store
deler av klimagassutslippene
sine. Men mange fattige land
mener dette er urettferdig.
I mange år er det de rike

landene som har forurenset
mest. Det er på grunn av utviklingen som disse landene
har hatt. De rike landene har fått
utvikle teknologi, transport og
industri, slik at de har blitt enda
rikere. Denne utviklingen har
ført til store klimagassutslipp.
De fattige landene trenger
også å utvikle seg, slik at de
slipper å være fattige. Men
dette vil også føre til utslipp.
Det er mange som mener at

det er de rike landene som må
kutte mest, slik at de fattige
landene får sjansen til å utvikle
seg. Mange mener også at de
rike landene skal gi penger til
de fattige landene, så de får
utvikle seg på en måte som
ikke skader miljøet.
På den andre siden er de rike
landene redde for at de skal
gjøre store kutt i utslippene
sine, uten at resten av verden
gjør noe som helst.
Det er altså slike ting de rike
og de fattige landene ikke har
klart å bli enige om. Derfor har
vi nå hatt 20 klimaforhandlinger uten at vi har funnet ut
av hvordan vi vil ta vare på
jordkloden vår.
Imens sørger den globale oppvarmingen for at elver og sjøer
tørker ut, og at polene smelter.
Vil 2015 være året hvor verdens land blir enige om hvordan
vi skal løse klimaproblemet?
Les mer om klimaforhandlingene på www.fn.no/klima

Den globale oppvarmingen gjør at
isen på polene smelter. Da mister
isbjørnen leveområdene sine.
FOTO: Christopher Michel, Flickr
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ENERGI

RDFØRER
TENK AT NOEN

ALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

PRESSE

REKORDMANGE I SKILØYPA

PPELPLASS NEI TIL EU

FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
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NORSKE

HIVER SØPPEL I NATUREN!
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB
INGEN OLJE
I NORD
Vi prøvde å ta den ut av munnen
Jeg og venninna mi, Mathea, gikk tur med Ninja,
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YE TANKER OM ENERGI

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

GO

hennes, men vi klarte det ikke.
SATS
FORNYBART
– Vi må
ringePÅ
Cecilie,
sier jeg.
Vi gikk til hotellet som hun jobber på. Jeg gikk inn og spurte
L HA MER VINDKRAFT
Ikke kast søpla di i naturen!
om nummeret hennes. Jeg fikk
MERE VINTRE I VENTE
FOTO: Jason Means / Flickr
det og gikk til Mathea og ringte
NYTT
Cecilie. STORT
Hun svarteOLJEFUNN
ikke første
gangen, ikke andre gangen, heller ikke tredje gangen, men fjerde
gangen svarte
hun! BUSSEN TIL JOB
FLERE
BRUKER
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNG
Jeg fortalte
at Ninja
hadde spistI STORE
RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET
FLERE VIL
HA KØPRISING
REKORDMANGE I SKILØYPA
en sigarettstump og at vi var på
NEI TIL EU
BEDRE TILBUD FORvei
BARN
OG UNGE
til henne.
Hun møtte oss ved
parkeringsporten, og ringte dyrlegen Astrid. Hos dyrlegen fikk
Ninja en oppkastsprøyte.

hunden vår, ved Elvesletta. Plutselig så vi at Ninja
spiste på en sigarettstump!

OMMER

NYTT STORT OLJE

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN

OM ORDFØRER

ØPPELPLASS
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NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN
Hvis du er glad i dyret ditt, ikke hiv
søppel i naturen! Ikke gjør det uansett om du liker dyr eller ikke, for
det er farlig å hive søppel i naturen!
Skrevet av Adelia, 8 år

HINDRE
POLITIKK NY MENINGSMÅLINGVIL
Bli miljøjournalist!
VÅREN ER I ANM
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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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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
MED
BYER
B ADVENTSKALENDEREN
BYER

ASJON LETT TILGJENGELIG FOR DEG
ENE SOM DETTE ER UAKSEPTABLE
ORLIK UNDER FORHOLD SOM DETTE

O

Det er endelig advent. Ravn og lillesøsteren hans, Erle,
gleder seg til å åpne adventskalenderne sine som henger
på kjøkkenet.

EFUNN
TEKST: Magnus Røed Hestvik

Kalenderen til Ravn inneholder
mørk økologisk sjokolade. Erle,
som ikke liker mørk sjokolade,
har fått en med melkesjokolade.
Ute på kjøkkenet venter en forferdelig overraskelse.

henter den ned. Han sjekker sin
egen kalender, men ingen luker
der ser ut til å være åpnet.

og søsteren er for en
NTRE I VENTE Ravn
gangs skyld oppe før foreldrene

BB
GDOM TIL 200
– Noen har åpnet alle lukene
E BYER
i kalenderen min, og spist opp
sjokoladen, utbryter Erle forskrekket.
Kalenderen hennes henger ekstra høyt oppe så hun ikke skal bli
fristet og åpne lukene for tidlig.
Ravn klatrer opp på en stol og

E BYER

B

N

Julekalender
1 2 3 4 5 6

sine, men nå hører de lyder fra
gangen.
– Uff, jeg føler meg ikke helt
bra i dag, sier moren deres fra
gangen.
– Har du sovet dårlig? spør
faren. – Du har ikke begynt å gå
i søvne igjen?
– Nei, jeg kan ikke huske at jeg
gjorde det i natt, men uansett så
er det magen som er litt dårlig,
svarer moren.
– MAMMA! skriker Erle. – Noen
har brutt seg inn og åpnet lukene
i kalenderen min!
– Men Erle da, sier faren vennlig.
– Du husker i fjor at kalenderen
din ble åpnet av en fjøsnisse.
Du innrømmet etter hvert at det
egentlig var du som ikke klarte

E VEIUTBYGGING
7 8 9 10 11 12

MARSJ 13 14 15 16 17 18

MASJON
OLJEFUNN
19 20 21 STORT
22 23 24

NN

å vente.
– Jeg er ett helt år eldre nå,
svarer hun molefonken. – Jeg
har lært meg å vente.
Ravn og Erle setter seg ved
kjøkkenbordet, mens moren og
faren lager frokost. Faren deres
smører på brødskiver.
– Her er litt yoghurt, kanskje
det er lettere å spise, sier han til
moren deres.
– Du vet jo at jeg ikke tåler mat
som er laget av melk, svarer hun
og tar frem litt jus i stedet.
– Men, kjære, sier hun til faren.
– Du har allerede fått en flekk
på pysjamasskjorta di som var
nyvasket i går.

Erle gisper i det hun ser den
brune flekken på farens pysjamas.
– Det er sjokolade! DU har
spist sjokoladen min.
– Jeg? svarer faren forvirret.
– Dere vet jo alle at jeg bare
liker mørk sjokolade. Da ville jeg
i så fall spist av Ravn sin.
– Det ser helt klart ut som at
du har ligget på en bit melkesjokolade, sier Ravn, som har
tatt en nærmere titt på flekken.
– Så da kan vi nok utelukke
en innbruddstyv. Jeg tror jeg
vet hvem det er som har åpnet
lukene i kalenderen.
Hvem tror du har spist sjokoladen i Erles adventskalender?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 1. februar 2016
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BARNAS KLIMAPANEL
Barnas Klimapanel på Eidsvoll.
FOTO: Eidsvoll1814/Edin Kadribegovic

Mange av Miljøagentenes lokallag har samlet inn penger og satt
fokus på årets TV-aksjon!

LOKALLAGS

NYTT

Miljøagentene i Kirkenes har
hatt kafe der alle pengene gikk til
regnskogen. De samlet inn nesten
4000 kroner!
Miljøagentene i Kristiansand er i
gang med å redde regnskogen.

10

Miljøagentene i Sandefjord har
blant annet laget en egen regnskogsang. Du kan høre sangen

Barnas Klimapanel
på Miljøagentenes
landsmøte.
FOTO: Rasmus Norsted

og bestille informasjonshefter om
Barnas Klimapanel som du kan
dele ut til vennene dine eller til
klassen din.
Alle innspillene som kommer inn til
Barnas Klimapanel skal gis videre til
de som bestemmer – politikere og
andre som tar viktige avgjørelser.
På den måten får de vite hva vi mener som bør gjøres for å ta bedre
vare på jordkloden vår.

Neste stopp for Barnas Klimapanel er Paris – de skal reise til de
internasjonale klimaforhandlingene
De kommer fra hele landet, har tatt på seg et ekstra
ansvar for jordkloden vår, og snart reiser de til Klima- i desember og fortelle hva norske
barn mener om en ny klimaavtale
forhandlingene i Paris. Møt Barnas Klimapanel!
som skal redde jordkloden vår.
TEKST: Ane Marte Rognskog
Du kan lese mer og følge med på
Barnas Klimapanel er et formidle barns forslag, tiltak, krav www.miljoagentene.no/klima.
panel valgt på Miljøagentenes og innspill til de som bestemmer.
landsmøte, med åtte medlemVil du at vi skal
mer og tre varamedlemmer fra Barnas Klimapanel har for
presentere ditt lokallag?
hele landet. De har på en måte lenge siden startet arbeidet med
Send en mail til:
tatt på seg et ekstra ansvar for å samle inn innspill fra barn over
anemarte@miljoagentene.no
jordkloden vår. Barnas Klima- hele landet. Har du et innspill?
panel skal være et talerør for barn Har du noe du vil si til de som
Miljøagentene har lokallag over
fra hele Norge når det gjelder bestemmer? Da kan du fylle ut
hele Norge. Gå inn på
klima og barns fremtid. Barnas svarslippen du finner på side 13
miljoagentene.no/lokallag og
Klimapanel skal og sende den inn til Barnas Klimafinn ditt nærmeste lokallag
videre- panel. Hvis du vil hjelpe Barnas
eller få tips til hvordan du
Klimapanel enda mer, kan du
kan starte ditt
sende en e-post til post@
eget!
miljoagentene.no
og se musikkvideoen
på Miljøagentenes hjemmeside. De har også vært med å
arrangere en fotballkamp med
Sandefjord Fotball og samlet inn
penger på kampen.
Miljøagentene i Ås har hatt et
stunt på en fotballbane – de har
vist hvor store områder av regnskogen som forsvinner på en
kreativ måte!

Miljøagentene på Hedmarken
Miljøagentene i Oslo har in- har hatt basar, der pengene de
tervjuet statsminister Erna Sol- fikk inn gikk til regnskogen.
berg om regnskogen.
Har ditt lokallag gjort noe spenMiljøagentene i Kristiansand nende i det siste? Send en mail
har hatt mye fokus på TV-aks- til anemarte@miljoagentene.no
jonen og regnskogen. Blant an- og fortell om det. Send gjerne
net har de solgt bakst og hatt også med et bilde.
ansiktsmaling.
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Barnas Klimapanel skal være et talerør for barn fra hele Norge når det gjelder
klimaspørsmål. Barnas Klimapanel skal videreformidle barns forslag, tiltak,
krav og innspill til de som bestemmer. Dette handler om barnas framtid.

FOTO: Eidsvoll1814/Edin Kadribegovic

Her kan du skrive ned dine innspill til Barnas Klimapanel. Her finner du
noen eksempler som du kan krysse av på hvis du synes det er viktig:
Jeg vil at vi skal ta bedre vare på regnskogen
Jeg vil at det skal bli enklere og billigere å reise miljøvennlig (trikk, buss, tog)
Jeg vil at norske klimagassutslipp skal kuttes
Jeg vil at vi skal ta bedre vare på naturen, dyrene og plantene
Jeg vil at det skal bli mindre forurensing
Jeg vil ha mindre oljeboring

BARNAS

KLIMAPANEL

Her kan du skrive ditt eget krav eller skrive mer om det du har krysset av.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Navn:

Alder:

BOKANMELDELSE:

miljoagentene.no/nettbutikk

BOUVETØYA 2052
Spesialagent Agnes har anmeldt en bok
om klimaendringer.

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 ønske seg i julegave?

FOTO: Torbjørn Grønning

Boka handler om fem
ungdommer som blir
sendt til Bouvetøya mens
det er voldsomme klimakatastrofer i verden.
Jeg likte boka fordi den
handler om klimaendringer
og fordi den får folk som
ikke er så opptatt av klimaendringer allerede til å
bli det. Den får oss til å
tenke enda mer.
Men det er noen litt ekle
scener så jeg anbefaler boka for de som er over 9 år.
Spesialagent Agnes, 11 år

MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Klipp ut denne delen og putt
i postkassen. Miljøagentene
betaler portoen.
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Emilie er klar for tur!
FOTO: Anniken Schwamborn

Emilie reiste med båten Nordstjernen rundt Svalbard
FOTO: Anniken Schwamborn

Emilie Tryti fra Nesodden er 11 år og har vært
miljøagent siden hun var
5 år gammel. Da Spitsbergen Travel inviterte en
miljøagent med på en båttur langs nordvestkysten
av Svalbard i forbindelse
med prosjektet Clean up
Svalbard, søkte Emilie om
å få være med.
TEKST: Anniken Schwamborn

– Som miljøagent gledet jeg
meg mest til å lære mye om Svalbard og naturen der, samtidig
som jeg hadde veldig, veldig lyst
til å se isbjørn, hval og lundefugl, sier Emilie.
Hun har nettopp kommet hjem
fra den fire dager lange turen
med veldig tett program – og
langt til havs i Arktis.
– Jeg skulle lære andre om
Miljøagentene, og var spent
på om det var mange som
ville høre om oss da jeg skulle
snakke på båten. Det kom over
50 stykker og det var fint å få
snakket om barnas miljøorganisasjon. Etterpå viste Markus
Wegge filmen Bjørnøya – følg
16

DA EMILIE DRO TIL

SVALBARD
Se så fint det er på Svalbard!
FOTO: Anniken Schwamborn

drømmen, som var skikkelig kul.
Tenk at de har bodd to måneder
på en øde øy!
Strandrydding
Eventyrer og Infinitum-ambassadør Markus Wegge var på
Bjørnøya, som ligger mellom
Svalbard og fastlandet, i 65
dager i 2013 sammen med de
to brødrene sine. Her surfet de
og sto på snowboard, de lekte
rett og slett i naturen. De ville

også gi noe tilbake til det fine
stedet der de var så lenge, så
de ryddet strendene for søppel
som var skylt i land. De anslår
selv at de plukket opp 3 tonn
på de to månedene.
– Men det kan ikke alltid være
lett å plukke søppel på Svalbard, sier Emilie. – Jeg lærte
at det ikke er lov å ta med seg
ting fra Svalbard som er eldre
enn 70 år, og vi skal helst ikke
røre på noe i naturen. Så vi har

vært veldig forsiktige der vi har
gått rundt på land.
Gruvene på Svalbard
Emilie har også noen tanker om
gruvene på Svalbard.
– På Svalbard har de kulldrift,
som er dumt for miljøet. Det er
fint at flere og flere begynner
med turisme, for da kan de fortsatt bo og jobbe her på Svalbard. I Barentsburg der vi var,
så har de som jobber i gruvene
17

Isbreene på Svalbard blir mindre.
FOTO: Anniken Schwamborn

faktisk laget et eget show med
dans og band. Det var skikkelig
gøy at de spilte sangen Livin’
on a prayer av Bon Jovi!
Det kuleste med turen
Emilie har lært, sett og opplevd
mye – hun har til og med badet
i Kongsfjorden i vann som var
3,8 grader kaldt. Likevel er hun
ikke i tvil om hva hun kommer
Utenfor bebyggelsen må man
ha med gevær for å beskytte
seg mot isbjørn.
FOTO: Anniken Schwamborn
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til å huske aller best fra disse
dagene.
– Det kuleste med turen var
jo å få se isbjørn! Bare 10 %
av turistene får se det. Vi så
en bjørn som spiste en sel, og
så kom det en annen bort og
lurte på hva som skjedde! Så
gikk de litt etter hverandre og
svømte sammen i havet. Jeg
fikk også se to hval, lundefugl,

sel og hvalross. Det var også
veldig morsomt å se midnattssol, selv om det var litt
slitsomt og vanskelig å sove
en av dagene.
Vel hjemme igjen på Nesodden syntes Emilie det var
kjempegøy å fortelle det hun
hadde opplevd til lokallaget
sitt – og å vise fram bilder av
isbjørnene.

Emilie fikk også se isbjørn
på turen.

Emilie hadde en
kjempefin tur!

FOTO: Markus Wegge

FOTO: Anniken Schwamborn

HVORDAN VILLE DET VÆRT HVIS

IKKE MILJØAGENT ENDA?

DET BARE BODDE BLI MED, DA VEL!
MILJØAGENTENE ER BARNAS EGEN
100 MENNESKER
MILJØVERNORGANISASJON.
PÅ JORDEN?
Ny kampanjeside på
miljoagentene.no!

74

26

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 hvis du går inn på:

www.miljoagentene.no/miljofakta

Dersom det bare hadde bodd 100 mennesker
på jorden, ville 50 vært jenter og 50 vært gutter!

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.

ALLE MILJØAGENTER FÅR:
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

Meld deg inn ved å gå inn på:
www.miljoagentene.no/innmelding
For mer informasjon, gå inn på
www.miljoagentene.no

BLI MED OG
TA VARE PÅ
NATUR EN!

MATFATET

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

Fremgangsmåte
1. Ha kardemomme, kanel, stjerneanis, nellik
og chili i en morter eller krydderkvern.
2. Knus krydderne godt, og sikt dem sammen med melis og kakao i en bolle.
3. Ha i vaniljesukkeret.
4. Bland alt godt og hell over på et lufttett
glass.
DADDELKULER
Dadler er veldig søte. Med litt krydder får vi
julens beste konfekt.
Ingredienser
– 500 g økologiske dadler uten stein
– 250 g økologiske mandler
– 1 ts malt kanel
– Vann (ved behov)
– Kokosflak eller kakao til å rulle kulene i

SPISELIGE JULEGAVER
Det er koselig med jul. Og det er
morsomt både å gi og å få julepresanger. Men av og til kan det
være vanskelig å finne på noe til
dem som har alt, og kanskje ikke
trenger enda flere ting.
TEKST / FOTO: Geitmyra matkultursenter for barn

FOTO: Christian Schnettelker / Flickr

Da er en spiselig julegave tingen. Alle blir
glade av å få noe godt å spise. Kanskje er det
mer miljøvennlig enn en hard pakke også?
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Fremgangsmåte:
1. Rist mandlene i en stekepanne noen få
minutter. Skallet skal få litt farge. La dem
kjøle seg litt ned.
2. Kjør mandlene fint i en kjøkkenmaskin.
3. Ha i dadlene og resten av ingrediensene
(ikke kokosflarn eller kakao!).
4. Kjør massen litt mer i kjøkkenmaskinen. Hvis
daddelmassen står fast kan du ha i litt vann.
5. Når alt er blitt til en jevn masse, kan du
rulle passe store kuler.
6. Rull kulene på en tallerken eller et brett der
du har strødd godt med kokosflak eller kakao.
7. Oppbevar daddelkulene på tette glass
– hvis du ikke spiser dem opp først!

GEITMYRAS JUNGELKAKAO
Kakao er godt, enda bedre blir det med
varme julekryddere. En spiseskje kakaopulver
er nok til 1 kopp varm melk.

TIPS: Prøv deg frem med andre smakstilsetninger – sitronskall, chili eller kardemomme er godt.

Ingredienser (til ca 20 kopper kakao)

Geitmyra matkultursenter for barn

– 1 ½ dl økologisk
kakaopulver
– 2 ts hel kardemomme
– 1 ½ dl melis

– 1 ts kanel
– 4 stk stjerneanis
– 4 stk nellikspiker
– 1 klype chiliflak
– 2 ss vaniljesukker

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.

NATUR OG UNGDOM

4 TIPS
TIL EN

Natur og Ungdom er ungdommens
miljøvernorganisasjon. I denne spalten
kan du lese om hva de driver med!
Natur og Ungdom var tilstede under
klimaforhandlingene i Lima i fjor.

MILJØVENNLIG JUL!
1. BRUK HJEMMELAGET GAVEPAPIR!
Vi bruker og kaster veldig mye gavepapir hver
jul. Julegavepapir er ofte vanskelig å resirkulere.
Kanskje du kan pakke gavene inn i hjemmelaget
gavepapir? Bruk gråpapir eller avispapir som du
kan pynte på. Du kan også ta vare på brukt julegavepapir og bruke papiret om igjen.
2. SPIS ØKOLOGISK JULEMAT!
Du kan spise økologisk og kortreist mat i jula
også. Se i butikken etter økologisk julemat. Hvis
du ikke finner noe særlig, kan du kanskje be butikken bestille inn mer økolgisk julemat?
3. LAG JULEGAVENE SELV!
Kanskje du kan lage noe som kan spises? Både
brente mandler, hjemmelagde karameller, og hjemmelaget syltetøy er fine julegaver. Ha det i et rent
syltetøyglass og pynt på glasset. Et annet tips er
å gi bort et gavekort på en tjeneste. Tjenesten kan
for eksempel være at du skal støvsuge hele huset,
vaske bilen eller ta oppvasken 3 dager på rad.

KLIMAFORHANDLINGAR
30. november til 12. desember er det
klimaforhandlingar i Paris.
TEKST: Marta Valentinsen / FOTO: Luca Tomac

Her skal leiarar frå land i heile verda bli einige
om kor mykje dei skal kutte av miljøfiendtlege
utslepp. Dei har nesten aldri klart å bli einige
om ein avtale før, og dei avtalane dei har hatt
tidlegare har ingen klart å halde.
Me i Natur og Ungdom skal senda 50 aktivistar til Paris i år. Saman med aktivistar frå
heile verda skal me aksjonera for kor viktig det
er at ein avtale kjem på plass. Me vil leggja
press på at Noreg må ta sin del av ansvaret
og vise fram at Noreg ikkje er så miljøvenlege
som me ofte vil ha det til at me er.

4. LAG JULEPYNTEN SELV, OGSÅ!

Heime i Noreg skal me ha aksjonar over
heile landet. I Oslo kjem me til å ha opplegg
på Teknisk Museum kvar dag den siste veka
av klimaforhandlingane. Det kjem og til å skje
mykje anna kult.

Til juletrepynt kan du for eksempel tørke appelsinog sitronskiver, tre en tråd gjennom dem og henge
dem på juletreet. Du kan også male på, og henge
opp kongler og nøtter. Og hvorfor ikke lage noen
fine julelenker av gamle blader, reklame og aviser?

Saman skal me få Noreg til å stille gode krav
til ein avtale. Om dei ikkje gjer det, så skal dei
verkeleg få høyre at Noregs befolkning ikkje er
nøgd med kva dei gjer.
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Lederen i Regnskogfondet, Lars Løvold
og TV-aksjonsleder Kari Bucher, er svært
fornøyde med årets TV-aksjon.
FOTO: Regnskogfondet

HVORDAN GIKK DET MED

TV-AKSJONEN?
I løpet av TV-aksjonen ble det samlet inn over 183
millioner kroner til Regnskogfondet. Pengene skal
gå til å ta vare på regnskogen i Peru, Brasil, Kongo
og på Ny-Guinea.
KILDE: Regnskogfondet.no
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– Dette er helt fantastisk! Vi
i Regnskogfondet er enormt
takknemlige for alle som har
bidratt, sier Lars Løvold, som
er leder i Regnskogfondet.

Miljøagentene var på plass i tvstudioet under sendingen.
FOTO: Jonas Jeremiassen Tomter / NRK

100 000 bøssebærere
Nesten 100 000 gikk med

bøsse under TV-aksjonen. Over
hele landet gikk bøssebærerne
rundt og banket på dører for å
be om et bidrag til regnskogen.
– Det at vi hadde så mange
bøssebærere, viser at folk har
skjønt hvor viktig det er å bevare
regnskogen. At vi i Norge også må
ta ansvar og at det haster, sier Lars.
– Det flotte resultatet fra TV-aksjonen gir oss nytt håp om at vi skal
klare å redde regnskogen. Nå
skal vi starte det viktige arbeidet
med å bevare et regnskogsområde på størrelse med Danmark
og Norge, forteller Lars videre.

Imponert over
Miljøagentene
Flere lokallag i Miljøagentene
har også engasjert seg veldig.
Blant annet arrangerte Miljøagentene i Sør-Varanger kafé og
samlet inn omtrent 4.000 kroner
til inntekt for TV-aksjonen.
Lederen i Regnskogfondet er
imponert over engasjementet
miljøagentene har vist.
– Tusen takk til alle miljøagenter for den store innsatsen. Dere kan være trygge
på at det dere har gjort vil gi
resultater!

Kjenner du en voksen som vil bli regnskogvokter?
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

BAKGRUNNSFOTO: Scott Darbey / Flickr

Mange engasjerte barn
Det var veldig mange som engasjerte seg under årets TVaksjon. Blant dem har det vært
utrolig mange barn. Bidragene
fra skoler har vært rekordmange.
Skoler, barnehager, lag og foreninger har arrangert alt fra basarer, markedsdager, konserter og
tegnekonkurranser. Noen kommuner og fylker har også hatt
egne ringedugnader for å skaffe
penger til regnskogarbeidet.
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for livet flere dager i strekk, inntil de
møter en havstrøm som fører dem
videre ut i havet og i sikkerhet.
Av 1.000 unger er det i gjennomsnitt bare én som lever opp til
å bli en voksen havskilpadde.

HAVSKILPADDE

Jakt og samling av egg er de
viktigste grunnene til at havskilpadden er truet. Mange skilpadder blir fanget for kjøttet sitt, og
for noe som heter calipee. Calipee er et grønt fett som brukes til
å lage skilpaddesuppe av.

Visste du at havskilpadden kan svømme flere tusen kilometer hvert år? Når havskilpadden legger egg, vender den
Men det er også andre ting som
tilbake til den samme stranda som den selv ble født på.
truer havskilpadden. Utbygging
Uansett om den må krysse et helt hav for å komme dit!
KILDE: wwf.no / FOTO: Ben Matthews, Flickr

Havskilpaddene utnytter havstrømmene, som fungerer som
undersjøiske transportbånd. På
den måten kan de spare på kreftene på de lange svømmeturene.
En havskilpadde kan være lenge
under vann, og kan faktisk ligge
på bunnen og sove hele natten på
bare én munnfull luft.

De graver et reir dypt i sanden.
Der kan de legge mer enn 100
egg! Rundt to måneder senere
myldrer ungene frem, og prøver
straks å finne veien til vannet.
Men her må de passe seg godt,
for både rovdyr og rovfisk samles
ved havskilpaddenes strender for
å fange de små ungene.

Hvert år kommer hunnene i De som overlever ferden fra
land om natten for å legge egg. reiret og ned til vannet, svømmer
24

av brygger og bygninger ved de
strendene som skilpaddene legger egg, ødelegger leveområdene
deres. Bilkjøring på strender gjør
det umulig for havskilpaddene å
grave seg reir der. Lys fra veier og
bygninger tiltrekker seg forvirrede,
nyklekte skilpaddeunger og lokker
dem innover på land i steden for
ut i havet. Og mange korallrev,
som er viktige beiteområder for
havskilpaddene, blir stadig ødelagt av forurensing, uansvarlig
turisme, og klimaendringer.

NEI TIL

AKTIVITET

I hvert nummer presenterer
vi en miljøvennlig aktivitet!

TOMGANGSKJØRING
DU TRENGER:
Papirark og noe å skrive med

ÅRSTID: Alle
HVA: Hold utkikk i ditt nærmiljø og legg en lapp
hvor det står “Nei til tomgangskjøring” på bilruten
til de voksne som lar bilen stå på tomgang.
HVORFOR: Tomgangskjøring er forbudt og helt
unødvendig. Det skaper lokal luftforurensing og
bidrar til CO2-utslipp. Flere og flere barn i norske
byer får astma, allergier og luftveisinfeksjoner. Vi
kan bidra til at deres hverdag blir litt bedre.
SLIK GJØR DU: Klipp ut papirlapper og skriv “Nei
til tomgangskjøring” og en beskjed om at tomgangskjøring skader naturen og er forbudt.
Du kan også printe ut tomgangslappene du finner
på www.miljoagentene.no. Du finner lappene under
“aksjoner.” Ta med dere lappene og del dem ut
til biler som står på tomgang.
Skolen eller barnehagen kan ha en aksjon hver
vinter, der elevene deler ut tomgangslappene til
foreldre som slipper av barna på skolen. Eller dere
kan ta en runde i nabolaget og legge lapper på
bilruten til sjåførene som lar bilen stå på tomgang.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

FOTO: Miljøagentene

Saks

FAKTA OM

TOMGANGSKJØRING

Tomgangskjøring er forbudt!
Unødvendig tomgangskjøring ved bebyggelse er
forbudt, ifølge veitrafikkloven. De som er unntatt
for loven er de som jobber i bilen, som for eksempel drosjesjåfører. En bil på tomgang slipper ut
masse CO2, svevestøv og andre skadelige stoffer.
Piggdekk er ansvarlig for en stor
mengde helseskadelig svevestøv.
Av den totale mengden svevestøv fra bildekk står
piggdekk for 98 prosent. Det finnes to hovedtyper
svevestøv. Finstøv, som i hovedsak kommer fra
vedfyring, og grovstøv som for det meste forårsakes av piggdekk.
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FOTO: Are Shaw Waage

LANDSLEIREN 2015
Over 100 store og små var samlet til landsleir og
landsmøte!

agenter! Miljøagentene bestemte
at vi skal reise rundt, både i
Norge og verden. Det skal lages
TEKST: Ane Marte Rognskog
film om Miljøagentene og vi skal
En fin høsthelg i oktober var neste årene. Vi har valgt Barnas arrangere byttemarked. I Miljøaover 100 store og små i Miljøa- Klimapanel, Barnas Råd og et nytt gentrapporten vil vi lese om
gentene samlet til landsleir med styre i Miljøagentene. Vi har også regnskog, pant, marin forsøplandsmøte i Sørmarka like uten- bestemt hva Miljøagentene mener. ling og truede dyrearter. For å
for Oslo.
bli enda flere skal vi være enda
De neste årene er de viktigste mer synlige – vi skal reklamere
På landsleiren har vi hatt det sakene for organisasjonen vern i butikker, vi skal være synlige i
gøy, lært masse og bestemt av regnskogen, at panten skal media og vi skal lage “Her bor
hva Miljøagentene skal gjøre de øke og vi skal bli enda flere miljø- miljøagenter”-skilt.
26

FOTO: Rasmus Norsted

UTTALELSER:
Uttalselsene er vedtatt av Miljøagentenes landsmøte 10. oktober og skrevet
av miljøagentene Eliah, Kaja, Kristiane og
Jarl Erik.

Mer penger til miljø!

FOTO: Rasmus Norsted

Miljøagentene er ikke fornøyd med regjeringens
forslag til bruk av penger for neste år. Vi er skuffet
fordi dere bruker mer penger på olje, og mindre på
miljø og regnskog. Man må satse på miljø og derfor krever vi at regjeringen gir mer penger til miljøorganisasjoner, mer penger til bevaring av regnskog og mindre penger til olje!

Det er nå det gjelder!
I desember er det klimatoppmøte i Paris hvor man
skal forsøke å bli enige om en avtale om hvordan
verden skal kutte sine klimagassutslipp. I år har FNs
klimapanel kommet med en ny rapport som viser at
det ikke går så bra med jorda vår. De farlige utslippene øker, jorda blir varmere og vi får mer regn og
flom. Miljøagentene krever at Norge tar ansvar for
å få til en god avtale i Paris!

Vær selektiv - velg kollektiv!
FOTO: Rasmus Norsted

I dag er det alt for mange som kjører bil! For at flere
skal velge mer miljøvennlige måter å reise må det bli
et bedre og billigere kollektivtilbud over hele landet.
Miljøagentene krever at vi satser mer på miljøvennlig
transport og mindre på å bygge flere veier!

Ikke vær en fant, pant!
I dag er det alt for mange flasker som aldri blir pantet!
Mange millioner bokser og flasker blir kastet ut i naturen hvert år. Om vi øker pantesatsen og i tillegg
gjør det ennå lettere for folk å pante vil flere levere
panten sin inn til gjenvinning. Dette vil være veldig
bra for miljøet. Miljøagentene krever at pantesatsen
settes opp og at det gjøres lettere å pante flasker.
27

MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
MINIAGENT STORM

LABYRINT

Storm er fem år gammel og
stolt miniagent!

Kan du hjelpe isbjørnen med å finne
veien til Nordpolen?

TEKST / FOTO: Birgitte Heneide

Storm er fuglekasse-sjef for to fuglekasser
i hagen. Han liker å gå på tur og utforske
skogen.
Han er glad i alle dyr og er spesielt flink til
å redde snegler over veien og glassmaneter
tilbake til havet.
Nå for tiden øver han seg på å sykle og
elsker å sove i tretelt i skogen!

NOR

DP O

LE N

FINN PINGVINENE

Hvor mange pingviner
som denne kan du finne
i bladet? Tell med denne
også.
Her er Storm på tur med pappa og søster på
Røst i Lofoten i sommer.
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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. februar 2016

UGLESILHUETTER
Hvilken silhuet hører til hvilken ugle?

1.

a)

2.

b)

3.

c)

4.

d)

Visste du at
isbjørnen er flink
til å svømme?

SORTER SØPLA!
Hvilke ting har havnet i feil søppelkasse, og
hvor hører de hjemme hen? Tegn en strek
fra tingene bort til riktig søppelkasse.

MATAVFALL

PLAST

PAPIR

GLASS
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OPPSLAGSTAVLA
tar tog, trikk, buss og t-bane
til jobb, barnehage og skole
kan vi redusere norske klimagassutslipp.

MILJØTIPS:
Kjør kollektivt!
I Norge er veitrafikken den
nest største kilden til utslipp
av
karbondioksid
(CO2). Dersom flere av oss

HOT
Klimaforhandlinger
i Paris
I desember samles
verdens ledere enda en
gang for å prøve å få til
en avtale om hvordan vi
kan samarbeide for å ta
vare på jordkloden vår.
Vil de klare det i år?

Palmeolje

Plastsøppel i
havet
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FJELLREV

Begynn å gå til skolen og spør

de voksne om ikke de kan ta
kollektivt til jobben. Noen arbeidsgivere oppfordrer sine ansatte til
å kjøre kollektivt. Det er bra!

OR

NOT

Fjellreven er mindre enn rødreven, men til gjengjeld er den
litt av en tøffing!
KILDE: miljostatus.no
FOTO: Cele4~commonswiki, Wikipedia

Den bor høyt til fjells og tåler
temperaturer ned til minus 60
grader. Den er vanligvis helt hvit
og liker seg i et arktisk klima. Yndlingsmaten til fjellreven er lemen,
men den spiser også hare, fugl,
planter eller reinsdyrkadavre.

Snø
Miljøvennlige
julegaver

Sopptur i skogen

At polene
smelter

RØDLISTA:

Tomgangskjøring
Det er ikke kult å la
bilen stå på tomgang
slik at den forurenser
mer enn nødvendig.
Si fra til de voksne
om at de skal skru av
motoren når bilen står
stille!
Du kan også arrangere
en tomgangsaksjon.
På side 25 finner du
tips til hvordan du
kan gå frem.

Fjellreven får som oftest mellom
tre og seks valper, men det er bare
rundt 3 av 10 valper som overlever
det første året. Det er på grunn av de
tøffe forholdene i fjellet.
Før var det mange fjellrever i
Norge, men den ble jaktet på fordi
den hadde så fin pels. I 1930 var
det så få fjellrever igjen at den ble
totalfredet. I dag er den heldigvis i
ferd med å øke i antall. Det skyldes
blant annet at Norge i 2010 begynte
å avle frem fjellrever og sette dem ut
i naturen når de ble store nok. Likevel
er fjellreven fortsatt en av de mest
truede dyreartene i Norge, og det er
veldig viktig at vi fortsetter arbeidet
med å bevare den!

NASJONAL RØDLISTE:

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

FOTO: Markus Wegge

MILJØKJENDISEN

MARKUS WEGGE
Miljøagent Emilie Tryti er opptatt av avfall og kildesortering, og derfor er det ekstra stas å få intervjue
eventyrer og Infinitum-ambassadør Markus Wegge.
Markus Wegge er 27 år og kommer fra Hurum. Sammen med de
to brødrene sine bodde han på
Bjørnøya i 65 dager i 2013, og
levde som en ekte eventyrer. Dette
er grunnen til at Emilie vil intervjue
ham. Hun er nysgjerrig på hvorfor de
dro til akkurat Bjørnøya, som ligger
midt mellom Svalbard og fastlandet.
– Det var faktisk ikke så nøye hvor
vi skulle hen, sier Markus. – Vi ville
sette av tid til å leke og surfe. Det
var bra at det var snø på Bjørnøya,
for da kunne vi stå på snowboard,
og vi kunne trekke med oss alle tingene våre i pulk. Og det at øya var
såpass liten at vi kunne bli kjent med
hele, vekket oppdagerfølelsen i oss.
Å være en plass der veldig få har
vært før, det var kult!
Videre forteller Markus at de også
gikk en del på strendene og rydda
søppel. Emilie er interessert:
– Kan du fortelle mer om prosjektet
med søppelinnsamling?
– Det var å gi noe tilbake til den
fine plassen vi brukte. Naturen gir
mange lekemuligheter, da er det fint
å gi noe tilbake. Vi ville rydde opp og
gjøre naturen enda finere og renere.
– Så dere noen dyr som hadde
dødd av søppel?
– Det var flere døde fugler, men
vi vet ikke hva de hadde dødd av.
Kanskje av å spise plast, det er godt
mulig, men vi undersøkte ikke. Men

mange fugler dør av å spise plast.
De spiser det fordi de tror det er mat
og så klarer de ikke å fordøye det.
Emilie lurer på hvordan de skaffet
seg mat på Bjørnøya.
– Vi hadde med oss alt av mat, og kjøtt
og grønnsaker hadde vi tørket selv. Det
meste av maten hadde vi faktisk funnet
i søpla utenfor butikker, og den var helt
fin! Vi kaster for mye i dagens samfunn,
vi har glemt at det går an å titte på maten for å sjekke, ikke bare på best førdatoen. Vi hadde også med oss annen
tørrmat som frokostblanding og kaffe.
Alt dette var utsortert mat, som betyr
at den var utgått på dato eller kastet av
forskjellige grunner.

– Kan du fortelle om det kuleste
og det kjipeste på turen?
– Det var veldig kult å lete og finne
frem til plasser hvor ingen har surfet
før! Men det kuleste var jo å klare
turen - å sette seg et mål og nå det!
Det kjipeste var at vi måtte gjennom
noen tøffe perioder som brødre.
Som avslutning vil Emilie vite
hva Markus sitt beste miljøtips er.
Markus er helt tydelig:
– Husk å finne glede i å være opptatt av miljø, det skal ikke bare være
med en fy-fy-finger. Det er viktig å
ikke være sint på seg selv eller andre,
men å være miljøvennlig med glede!
Ha det gøy!

Markus og Emilie.
FOTO: Anniken Schwamborn
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PREMIEOPPGAVER
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1 KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk
så om på bokstavene i de gule rutene,
slik at du kommer frem til noe mange
skaffer seg i jula!

1

DEN STORE
FUGLEN

IKKE
INN

IKKE FASTLAND

VANNHULL

DE DU FARGEN PÅ
GÅR MED GRESSET

VIL HA

FORTALTE

FUGLEMAT

STJELE

LANG
FISK
MED
ØYNENE

SVAR:
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2

SANT ELLER
USANT?

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

1
2
3
4
5
6
7
8

Det finnes
ikke isbreer på
Svalbard.

SANT USANT

Klimaforhandlingene 2015
holdes i Paris.

SANT USANT

Fjellreven bor
ved havet.

SANT USANT

SANT USANT
Havskilpadden er en truet
dyreart.

Miljøagentenes SANT USANT
landsleir var på
Lillehammer.
Isbjørnen er
den minste
bjørnearten.

SANT USANT

TV-aksjonen fikk SANT USANT
inn under en
million kroner
Spekkhoggeren SANT USANT
er i slekt med
delfinen.

3

LAND I AFRIKA

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

1.

Miljøagentene takker for støtten!

2.

AUNDS

GALANO

_____
3.

ANKYE

______
4.

_____

RIAEZ
_____

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så er
du med i trekningen av kule premier!
Svarfrist: 1. februar 2016.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________
5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3 - land i Afrika:
1:___________ 2:___________ 3:___________ 4:___________
Premieoppgave Miniagentene:.......................pingviner

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................
E-post:..........................................................................................................
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LØSNINGER OG VINNERE
Løsninger og vinnere for
premieoppgavene i
Miljøagentrapporten nr 4 / 2015:
FINN DELFINEN:

FASIT PÅ ISBJØRNLABYRINT
PÅ SIDE 28:
NOR

DP O

FASIT PÅ UGLESILHUETTER
PÅ SIDE 29:

LE N

Det er 5 delfiner i bladet.

KRYSSORD:
Løsningsordet er Anakonda.

SANT ELLER USANT:
1 – SANT, 2 – USANT, 3 – SANT,
4 – SANT, 5 – USANT, 6 – USANT,
7 – USANT, 8 – SANT

SUKOU:
Løsningstallet er 1.

VINNERE:
Ida Elise Vingebakken Dahlen, 7 år,
fra Siggerud
Lotte Kuipers, 12 år, fra Rekdal
Nicolai Nilsen, 4 år, fra Flekkefjord
Sebastian Seip, 9 år, fra Kolbotn

LØSNING PÅ RAVN-HISTORIEN:
Ordfører Storerud sier at han vil ha
samme tunnell som Grønvik, men han
vil ha den mellom rådhuset og havna.
Det ligger ti minutter unna skolen.
VINNER: Selma Baalerud

FASIT PÅ SORTER SØPLA
PÅ SIDE 29:
I matavfallet er plastposen plassert
feil. Den skal i plastavfallet.
I papiravfallet er glasset plassert
feil. Det skal i glassavfallet.
I plastavfallet er kartongen plassert
feil. Den skal i papiravfallet.
I glassavfallet er bananskallet plassert feil. Det skal i matavfallet.

Gratulerer, alle sammen!

GOD JUL OG
GODT NYTT ÅR!
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Miljøagentene takker for støtten!
nsb.no

aten
Klimaquiz før kveldsm

1

Hva er mest miljøvennlig?
a) Bil

2

fra

b) Fly

c) Tog

Norge har 33 isbreer. Hvor mange av breene
har blitt mindre de siste årene?

7!

Hint: D
flere et er
enn
2

3

Er det sant at kuer promper klimagasser?

Få med klassen
på Miljøtoget!

Svar: 1: c) tog. 2: 28 isbreer har blitt mindre. 3: Ja, de promper metangass.

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!

GÅR DU I 4. KLASSE?
N
E
T
K
A
J
I
R
E
T
BAT 1. april 2016
3 1. mars-2

Miljøagentene arrangerer Batterijakten og alle 4. klasser kan delta.
I 2015 samlet vi inn 80 tonn batterier! Alle klasser som deltar får
diplom, og de som blir landets beste batterijegere får en fet premie
til hele klassen!

LES MER PÅ BATTERIJAKTEN.NO

Batterijakten er et sammarbeid mellom

