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KJÆRE
MILJØAGENT!
GJØR SOM NATUREN!
Vi er allerede godt ute i det nye året.
Det er ikke lenge til planter begynner å
spire frem og det kommer grønne blader
på trærne. På høsten visner blader og
planter dør. Men om våren kommer de
frem igjen, like fine som før.
Dette er naturens måte å gjenvinne på.
Hvis vi kaster fra oss en epleskrott der
det er jord, blir det til ny jord og frøene blir
kanskje til kjempestore epletrær!
Mye av det vi mennesker lager blir
ikke gjenvunnet naturlig. Batterier er et
fint eksempel. De visner ikke bare vekk,
for å gjenoppstå en tid senere. De kan
tvert i mot være skadelig for miljøet. Det
er derfor viktig å levere dem til gjenvinning, sånn at vi kan gjøre som naturen
og lage dem om til nye batterier!
Heldigvis nærmer vi oss batterijakten, hvor fjerdeklassinger over hele
landet konkurrerer i å samle flest batterier til gjenvinning. I løpet av fjorårets
konkurranse ble det samlet inn hele 80
tonn batterier! Det er samme vekt som
13 fullvoksne elefanter eller 32.000
kaniner. Det er mange kaniner!
Så hvis du eller noen du kjenner går i
fjerde klasse – få dem med på konkurransen! Hjelp dem å samle batterier.
Ikke kast batterier i søpla!
Vi på Hovedkvarteret ønsker
alle batterijegere lykke til!
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Min største miljøbragd:
Gi lapper til biler som står
på tomgang.

Derfor er miljøvern viktig:
Miljøvern sørger for at livet på
jorda får fortsette.

Min største miljøtabbe:
Kaste tyggis på gata.

Miljøvennlig hilsen
fra Elida

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

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

NY MILJØSJEF
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Thomas Haugersveen/SMK

Norge har fått ny miljøsjef. Han heter Vidar
Helgesen. Som klima- og miljøminister skal han
passe på naturen og klimaet, sammen med
statsminister Erna Solberg og resten av Regjeringen.
Ingen liten oppgave! Kanskje han trenger hjelp av
Miljøagentene? Vi lover å følge med og si fra hvis han
ikke gjør jobben sin.

HÅP FOR PINGVINER OG
ISBJØRNER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Mette Christensen

Pingviner, isbjørner – alle som frykter smeltende
is og andre klimaendringer – les dette! Like før jul ble
verdens land enige om en plan for å redde klimaet.
Det er gode nyheter! Nå starter arbeidet med å kutte
klimautslipp i alle land. Og du og jeg og alle andre
kan bidra. Det er ikke så vanskelig. Kjøp litt mindre,
bruk heller pengene på opplevelser, sykle, gå eller
ta bussen. Få med de voksne også!

FÆRRE HOPPENDE HARER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Kristian Sivertsen

Det går ikke så bra med harene her til lands.
For noen tiår siden hoppet og spratt de i hopetall
rundt i skog og mark. Nå er det blitt mange færre
av dem. Derfor har de kommet på den nye norske
rødlista. Der står det over fire tusen planter og dyr.
Godt over to tusen av dem er utrydningstruede.
Haren er nær truet. Det betyr at vi må passe ekstra
godt på dem i årene som kommer.
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BLI EN FIKSER!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Mapics, Istockphoto

Har du noe som har gått i stykker? Ikke kast det,
bli en fikser! Du finner en masse gode tips på
www.tavarepadetduhar.no, for eksempel hvordan du kan lappe en sykkelslange, fikse hodetelefonene eller reparere en ødelagt teltstang.
For hver ting du fikser i stedet for å kjøpe noe
nytt, blir en ting mindre produsert. Og da går
utslippene ned. Bra for deg og bra for miljøet!

OG VINNEREN ER … GRAVAND
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Slavomir Janda

Årets film, årets beste låt, årets tv-serie ... Hvorfor
ikke årets fugl? Hvert år får en fugl denne tittelen,
og i år er turen kommet til gravanda. Det er en fugl
som trives best langs kysten og i våtmarker. Den
har et flott, knallrødt nebb og fin fjærdrakt i hvitt,
svart og rødbrunt. Du finner den langs kysten opp
til Finnmark. Kanskje du ser den i år?

TOGET BLIR TØFFERE
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Svein Sando/Wikimedia Commons

Finnes det noe tøffere enn toget? Stadig flere
får øynene opp for hvor tøft det er å ta toget. I 2015
kjørte nordmenn mye mer tog, både på korte og lange
avstander. NSB solgte flere millioner billetter mer enn i
2014. Tog er den mest miljøvennlige måten å reise på.
Neste gang dere skal ut og reise, hvorfor ikke ta toget?
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TEMA: GJENVINNING
Alma på filminnspilling for
Batterijakten.
FOTO: Rasmus Norsted

Alma er klar for
batterijakt!
FOTO: Ingvild Wollstad

BAKGRUNNSFOTO: Rasmus Norsted

KLAR FOR

BATTERIJAKT!
Vi i Miljøagentrapporten har snakka med åtte år gamle Alma, som er ambassadør for Batterijakten 2016!
TEKST: Ingvild Wollstad

Da miljøagent Alma fra Ila
skole i Oslo, ble spurt om
hun ville være ambassadør
for Batterijakten, svarte hun ja
med en gang.
– Jeg ble veldig glad! Jeg
jobba for Miljøagentene på
Miniøya i fjor. Etter det ble jeg
spurt om å være ambassadør
for Batterijakten. Jeg har aldri
vært med på den før, men jeg
tror det blir veldig gøy!
Batterijakten er en innsamlingsaksjon for fjerdeklassinger
over hele landet, der de samler

EMA
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Alma og Selda på
filminnspilling for
Batterijakten.
FOTO: Rasmus Norsted

inn brukte batterier.
Batterijakten starter 31. mars
og slutter 21. april.

– Hva gjør dere med batteriene når dere har samlet dem
inn?
– Vi tar dem med på skolen
og registrerer hvor mange batterier vi har samlet inn. Etterpå
blir batteriene levert videre til
gjenvinning, sier Alma.
– Hvorfor er det så viktig å
gjenvinne batteriene?
– Fordi det kan lages masse
nye ting av materialene som
de gamle batteriene er laget
av. Og de skal ikke kastes i
den vanlige søpla! Batteriene
kan være brannfarlige, og det
finnes stoffer inne i dem som
ikke er bra for miljøet.

– Hva skal dere gjøre under
Batterijakten?
– Vi skal gå i grupper fra dør
til dør og spørre folk om de
har noen gamle batterier de vil
kaste, forteller Alma.
– Så samler vi dem inn og
fester en tape på plusspolene til
batteriene, så de ikke begynner å brenne. For det kan faktisk skje!

Men det er ikke bare batterier
som skal gjenvinnes.
– All søppel skal gjenvinnes, sier Alma. – Hjemme
kildesorterer vi for eksempel.
Vi putter matsøpla i en grønn
pose, plast i en blå, og restsøppel i en hvit pose. Hvis vi
har klær vi ikke bruker lenger,
kan de vaskes og gis bort til
andre.

Som ambassadør for Batterijakten har Alma også fått litt
spesielle oppgaver.
– Jeg er med i en film om
Batterijakten, og så skal jeg nok
snakke litt om batterier til klassen min. Jeg skal også være
med til et gjenvinningsanlegg
og snakke om Batterijakten der.
Vinnerne av Batterijakten avsløres den 27 april. Det er tre
forskjellige premier. Alle premiene er 10 nettbrett til klassen.
Den ene premien går til den
klassen som samler inn flest kilo
per elev. Den andre premien
går til den klassen som samler
inn flest batterier til sammen.
Og så er det en premie som
går til den klassen som har det
morsomste påfunnet!
I fjor samlet fjerdeklassingene inn utrolige 80 tonn
batterier! Det var ny rekord.
– Har du et mål for Batterijakten 2016, Alma?
– Å samle inn flere batterier
enn i fjor!
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RDFØRER
INNSPILL

ALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

ENERGI
PRESSE

REKORDMANGE I SKILØYPA

FRA BARNAS RÅD
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En rekke
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«For å få flereIfolk
til å pante tror jeg
kommet
INGEN
OLJE
NORD
det hadde vært lurt å øke panten

YE TANKER OM ENERGI
med forslag til hva vi kan gjøre for å få folk til å pante
mer. Her presenterer vi noen av forslagene:

OMMER

L HA MER VINDKRAFT
MERE VINTRE I VENTE

VIL GJØRE INFORMA
MENER HOLDNINGE
NEKTER Å INNGÅ FO

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

GO

til rundt 5 kr. For selv om prisen på
SATS PÅ
selve produktet
økerFORNYBART
får man tilbake
penger. Hvis prisen på produktet
øker kan det også føre til at færre
folk kjøper det. Jeg synes at det
burde vært pant på alle hermetikkNYTT
STORT
OLJEFUNN
bokser og
glassbeholdere.»

NYTT STORT OLJE
Pant alt. Alltid!

FOTO: Linda Cartridge / Loop.no

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN

OM ORDFØRER

RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

«Det er bra med pant! Men hvis
FLERE
BRUKER
det hadde
vært muligBUSSEN
å få sammeTIL JOB
VIL
HA MÅNEDSKORT
FOR UNG
system;
å kunne pante utenlandske
flasker
FLERE
VILi Norge?»
HA KØPRISING I STORE
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BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE

NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB
«Jeg synes at vi bør få minst 5 kr
i pant.»

LOFOTEN
«For at flere skal pante bør man
kunne pante litt flere steder enn
i matbutikken. Jeg synes panten
skal bli satt opp til 5 kr for små
flasker og 10 kr for store. Man
burde også kunne pante godteriemballasje, pappkartonger og
lignende saker og ting.»

HINDRE
«Vi burde fått
mer pant; 5 kr
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kanskje. Da ville ikke
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BLI MILJØJOURNALIST!

kastet flasker i naturen.»

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

Skrevet av miljøagentene i
Barnas Råd

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.

SURR I SYSTEMET!
Det er siste dag i februar. På starten av året fikk Ravn og
hans lillesøster Erle endelig viljen sin. Familien har fått et
nytt familiemedlem, en hund ved navn Basse.
TEKST: Magnus Røed Hestvik

Foreldrene deres gikk med på
å få hund mot at Ravn og Erle
bytter på å gå tur med den.
– Nei, fy! hører Ravn at pappa
roper fra kjøkkenet.
I dag er Basse spesielt rastløs.
Han har hoppet opp på kjøkkenbenken og glefset til seg en
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tresleiv. Den holder han et godt
grep om med munnen mens han
løper frem og tilbake over gulvet.
Ravn begynner å lure på om
Erle kanskje tok en litt vel kort
luftetur med Basse i dag, siden
han har så mye innestengt energi.
Ravn luftet ham dagen før og
gikk den vanlige ruten gjennom
skogen. Han vet at Erle er litt
redd for å gå i skogen, så det
er ikke utenkelig at hun kan ha
jukset litt.
Avtalen deres er at Erle
lufter Basse på datoer
med oddetall, altså første
februar, tredje februar,
femte februar og så videre. Ravn har ansvar
for partallsdagene.
Siden februar består
av nøyaktig fire uker
tenkte de at det ville fungere fint, for da har Erle

på nytt ansvaret den første mars.
Frem til nå har dette fungert
bra, men Ravn har en anelse om
at det har skjedd noe slurv med
luftingen av Basse.
– Men i alle dager, sier mamma.
– Hvor har det blitt av resten av
avisa? Hun sitter ved kjøkkenbordet med et par slitte avissider i hendene. På gulvet ligger fullt av små papirbiter. Man
trenger ikke å være en mesterdetektiv for å skjønne hvem den
skyldige er.
– Hvorfor er Basse så vill?
spør Erle som har kommet inn
på kjøkkenet. – Har du ikke gått
tur med ham i dag, Ravn?
– Jeg? svarer Ravn litt forvirret.
– Jeg tok ham jo med ut i går, så
det er jo din tur i dag, Erle.
– Jammen, det er jo første
mars i morgen. Da er det min tur
å lufte ham. Det ble vi enige om,
svarer hun.
Ravn klør seg i hodet. Har
det skjedd noe galt med systemet deres? I går var jo en
partallsdag, altså hans tur til å
lufte Basse, men i morgen er
det første mars og Erles tur. Så
hvem sin tur var det i dag? Plutselig går det opp for ham hva
som har skjedd.
Kan du forklare hva som gikk galt
med systemet til Ravn og Erle?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 10. april 2016
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FOTO: Koufax73, Fotolia

GJENVINN
DE ELEKTRONISKE LEKENE!
Visste du at nesten halvparten av oss kaster
elektroniske leker rett i restsøpla? Dette kan gjøre
stor skade på miljøet!
KILDE: Loop.no

FOTO: Miyori, Fotolia
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Du eier kanskje et blinkende
hoppetau, en elektrisk togbane,
snakkende dukker, lekebiler,
eller en playstation? Eller andre
leker som går på batteri eller elektrisitet? Elektroniske leker kan
være morsomme å leke med.
Miljøgifter
Men i batteriene, og de elektroniske delene av leken, kan
det finnes flere miljøgifter. Det
er ikke farlig å leke med lekene,
men dersom de en dag blir ødelagte og må kastes, er det viktig
å tenke seg litt om. For hvis de
elektroniske lekene blir kastet i

restsøpla, kan miljøgiftene føre til
store skader på mennesker, dyr
og natur.
Problemene kan altså oppstå hvis de elektroniske lekene
sorteres feil. Selv om vi er klar
over at disse lekene inneholder
miljøgifter, kaster dessverre rundt
halvparten av oss elektroniske
leker i restsøpla.
Hvorfor er det farlig?
Miljøgifter som finnes i slike leker,
kan for eksempel være bly og
kvikksølv. Det som er farlig med
disse stoffene, er at de brytes
svært sakte ned i naturen. De kan
hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan føre
til store skader på kroppene våre,
blant annet på leveren, lungene
og skjelettet.
Miljøgevinst
Når vi samler inn og gjenvinner
elektroniske leker, gjør vi slik at
de miljøskadelige stoffene ikke
havner i naturen. Da får de heller
ikke gjort skade på miljøet.
Hvor skal de leveres?
Elektroniske leker skal sorteres
som EE-avfall. Du kan levere
dem til en butikk som selger slike
leker. Du kan også levere dem
til en gjenvinningsstasjon, eller
til andre steder hvor de tar i mot
EE-avfall.

FOTO: Andrey Bandurenko, Fotolia

Psssst! Har du lyst til å lære
mer om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø? Da kan
du gå inn og sjekke ut Loops
miljøskole på miljøskole.no. Det
går også an å tipse læreren din
om å bruke stoff herfra i undervisningen deres!
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FOTO: Miljøagentene i Haugesund
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FOTO: Miljøagentene på Ås

Miljøagentene på Ås har fått
Ås kommunes kulturpris. Det var
barn og unges kommunestyre
som bestemte at det var Miljø14

agentene som skulle få denne
prisen i år. De fikk prisen for
årets miljøinnsats. De har blant
annet ryddet stranda på Breivoll

på strandryddedagen, vært veldig aktive under konkurransen
Beintøft og de har gjort mye bra og
spennende arbeid i forbindelse

MILJØAGENTENE I HAUGESUND
miljøvennlig, og var vel alt i alt
fornøyde med utvalget – selv om
det selvfølgelig kunne vært enda
bedre.

FOTO: Ane Marte Rognskog

Hurra for enda et nyoppstartet lokallag i Miljøagentene! Velkommen til Miljøagentene i Haugesund!
TEKST: Ane Marte Rognskog

I Haugesund bor det en ivrig
miljøagent som heter Theo, han
var så heldig å få være med Regnskogfondet på tur til regnskogen.
Etter denne turen, bestemte han
seg for å gjøre enda mer for
miljøet – han ville starte et lokallag av Miljøagentene.
med årets
TV-aksjon, som
gikk til bevaring av
regnskog. Gratulerer til
miljøagentene på Ås!
Miljøagentene på Øya i Trondheim har vært på TV! Medlemmer
fra lokal-laget vårt har vært på TV
flere ganger den siste tiden: både
på Newton og på Schrödingers
katt. Du finner innslagene på NRK
Nett-TV.
Miljøagentene i Vågan har arrangert Den Store Byttedagen i

Miljøagentene i Haugesund
inviterte til en samling, og det
kom mange miljøagenter som
ville være med i lokallaget. Første
aktivitet skjedde allerede på den
første samlingen – da gikk alle
sammen i nærbutikken og hadde «butikksjekk». Miljøagentene
sjekket om det var godt eller
dårlig utvalg med miljøvennlige,
palmeoljefrie varer i butikken.
De fant ganske mye

Etter endt butikksjekk, var
det inn i møtelokalet – det gamle
slaktehuset i Haugesund, for å
velge et styre og bestemme hva
lokallaget skal gjøre av aktiviteter
videre. Miljøagentene i Haugesund har siden oppstarten allerede
arrangert juleverksted, blitt lokalTV-kjendiser og vært med på klimamarsj. Dessuten har de også
spennende planer for det videre
arbeidet!

VIL DU AT VI SKAL
PRESENTERE DITT LOKALLAG?
Send en mail til:
anemarte@miljoagentene.no

VIL DU STARTE LOKALLAG?

Gå inn på miljoagentene.no/
lokallag og finn ut
hvordan!

Kabelvåg. Dit kunne folk ta med Klimamarsj over hele landet!
seg det de ville bli kvitt, for så å ta Miljøagenter fra Trondheim, Ås,
med seg ting de trengte hjem igjen. Oslo og Haugesund har vært
med på den store klimamarsjen.
I disse dager er det også høytid
for årsmøter i lokallagene. Alle Har ditt lokallag gjort noe spenlokallag må ha årsmøte en gang i nende i det siste? Send en mail
året. Lurer du på når ditt lokallag til anemarte@miljoagentene.no
skal ha årsmøte? Send en e-post og fortell om det. Send gjerne
til post@miljoagentene.no, så også med et bilde.
kan vi finne det ut for dere.
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SKYLL, BRETT, STAPP!
I dag gjenvinnes 60 prosent av alle drikkekartonger. Alle drikkekartonger skal
gjenvinnes. Både store og små, med
og uten skrukork eller lokk.
KILDE: loop.no / FOTO: Ingvild Wollstad

Ikke kast brukte drikkekartonger i restsøpla! Hvis
de havner på en vanlig søppelfylling, tar det minst
fem år før de er brutt ned. Brenn dem heller ikke
i peisen. Dette bidrar til luftforurensning og øker
faren for pipebrann.
Visste du at det holder med én brukt drikkekartong til å lage én stor konvolutt? Eller at det
bare skal fem brukte drikkekartonger til for å lage
én ny kladdebok? Da forstår du sikkert at det nytter
å kildesortere.
Slik gjør du det:
I Norge skal alle drikkekartonger kildesorteres.
Først skyller du kartongene. Deretter setter du dem
til tørk, til de blir tørre. Så bretter du sammen seks av
kartongene, og stapper dem oppi den syvende. Slik
tar de også minst mulig plass. Deretter kaster du
drikkekartongene i papp- og papirsøpla, eller i egen
sortering for drikkekartong. Så blir søpla hentet av
kommunen og sendt videre til gjenvinning.
Kartonglotteriet
Hvis du vil kan du være med i Kartonglotteriet. Det
trekkes fire ganger hvert år. I hver trekning er det 30
premier på kr 10 000 og én premie på kr 100 000.
For å være med, må du lage en kubbe med seks brettede kartonger, stappet nedi en syvende kartong.
Så kan du skrive navnet og telefonnummeret ditt på
utsiden av kubben, og legge den i riktig avfallsortering.
En kubbe er ett lodd i trekningen i det nasjonale
Kartonglotteriet. Det går også an å skrive navn og
telefonnummer til noen andre på kubben, i steden
for sitt eget. For eksempel til skolen din, idrettslaget, eller kanskje til bestemor?
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1. SKYLL

2. BRETT

3. STAPP

START

AKTIVITET
I hvert nummer presenterer
vi en miljøvennlig aktivitet!

LOKALLAG PÅ 1-2-3!
SLIK STARTER DU LOKALLAG:
Finn et sted og en dato dere kan ha
oppstartsmøte/-aktivitet
Finn noen som vil være med
Spre informasjon om møtet
Kontakt oss på Hovedkvarteret
– vi hjelper dere!

REGLER FOR LOKALLAGET
Det finnes også noen regler man må forholde seg til om man skal starte lokallag.
Antall medlemmer
Lokallaget må bestå av fem medlemmer eller flere.

Lokallagsregler
Lokallaget må ha lokallagsregler, et ferdig forslag
finner dere på www.miljoagentene.no/ressurser.
Alt av informasjon og papirer dere trenger finner
dere på www.miljoagentene.no/ressurser.
Og glem ikke å kontakte Hovedkvarteret! Lykke til!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Voksne og barn
Styret må bestå av minst tre personer, både barn
og voksne.
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FARLIG
AVFALL
Dersom det farlige avfallet ikke blir tatt hånd om på
en sikker måte, kan det føre til store skader på både
mennesker, dyr og miljø.
KILDE: Loop.no

Farlig avfall inneholder helseog miljøfarlige stoffer. Hvis vi
kaster det i den vanlige søpla,
kan det gjøre at miljøgifter spres
og hoper seg opp i naturen. For å
unngå dette, kan vi levere inn det
Her er produktene merket at
de inneholder farlig avfall.
FOTO: Åsa Maria Mikkelsen / Loop.no

farlige avfallet på en miljøstasjon
eller en gjenbruksstasjon.
Farlig avfall skal helst leveres i
originalemballasje. Du kan også
bruke annen sikker emballasje
merket med hva den innholder.
Hva er farlig avfall?
Farlig avfall er for eksempel
rengjøringsmidler, maling, lakk og
lim, spraybokser og gass, lysstoff-

rør, sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Er
du i tvil om noe er farlig avfall, er
det best å ikke ta sjanser. Lever
det uansett som farlig avfall!
Hva skjer med det farlige
avfallet?
Vi har strenge regler for behandling av farlig avfall. Det skal
pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og
brukes i nye produkter. Det som
ikke kan brukes om igjen blir tatt
hånd om på en sikker måte slik at
det ikke skader miljøet.
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sortere.no
Lurer du på hvordan avfallet skal sorteres? Gå
inn på sortere.no og finn det ut!

Symbolene under er symboler for avfall som blir brukt i avfallssortering. Du finner enda flere på loop.no! På nettsidene
sortere.no og loop.no finner du nyttig informasjon om gjenvinning, og om hvorfor og hvordan du kildesorterer. I tillegg får du
lese om hvilke nye ting som kan lages ut av det som gjenvinnes!

Denne mannen sorterer
lyspærer på et
behandlingsanlegg.
FOTO: Terje Borud / Loop.no

FOTO: Åsa Maria Mikkelsen / Loop.no
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UT I VERDEN

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

N

W
S

E

DINE INNSPILL
BLE HØRT I PARIS!
Med bagasjen full av innspill fra norske barn reiste
Barnas Klimapanel til klimakonferansen i Paris.
TEKST / FOTO: Rasmus Norsted

Torsdag 3. desember tøffet klimatoget ut fra Oslo S på vei mot
Paris. Blant besteforeldre, journalister, miljøorganisasjoner og
andre klimaforkjempere, var det
også seks miljøagenter. Eliah,
Kaja, Jarl Erik, Kristiane, Victor
og Elida er alle sammen valgt
inn i Barnas Klimapanel på Miljøagentenes landsmøte. Oppgaven til Barnas Klimapanel er å
snakke på vegne av norske barn
til politikere og andre som kan
gjøre noe for å løse verdens klimautfordringer.
I løpet av 2015 har Barnas Klimapanel samlet inn flere hundre
Barnas Klimapanel er endelig
fremme i Paris.
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innspill fra barn over hele landet.
Disse innspillene har de samlet i
en rapport, som de hadde med
seg til Paris. Foran en stor forsamling på Oslo S ble klima- og
miljøminister Tine Sundtoft den
første som mottok rapporten.
Lang reise, tett program
Turen til Paris tok nesten halvannet døgn. Selv om det var en lang
tur, var det ingen av barna som
kjedet seg. På reisen fikk de god
tid til å lære mer om klima og hva
som skulle skje i Paris. Mye av
tiden gikk selvsagt også med på
lek, spill og å spise masse snop!

Lært mye
Før hjemreisen snakket barna sammen om det de hadde opplevd i løpet av turen. De var alle enige om
at det hadde vært en lærerik tur
og at de hadde klart å fortelle om
norske barns klimaengasjement til
mange viktige personer. Flere av
barna satt igjen med en følelse av
at Norge ikke gjør nok i klimasaken,
og at vi må ta mer ansvar.
– Det har vært kjempegøy og veldig lærerikt! Før vi dro, trodde jeg
at Norge var kjempegode på naturvern og blant toppen i klimasaken.
Men vi er tydeligvis ikke det. Vi tror
vi kan kjøpe oss ut av avtalen ved
å gi penger til regnskogen. Det er
kjempebra å gi penger til regnskogen, men vi kan ikke bruke dette som
en unnskyldning for å fortsette å forurense, sa Jarl Erik om Norges innsats.
Noe alle hadde merket seg var at
FNs klimapanel var veldig interessert i å snakke med barn og ville
samarbeide mer med barn.
– De fortalte oss at hvis ikke en
tiåring forstår det de sier, forstår
ikke de fleste voksne det heller! De
vil at vi skal hjelpe dem å få folk til å
forstå, sa Victor.
Og det får bli konklusjonen fra
Paris: De voksne må gjøre klimaforskning lettere å forstå og høre
mer på barn i klimasaker!

NU-leder
Arnstein Vestre
var veldig
imponert over
rapporten til
Barnas
Klimapanel.

BAKGRUNNSFOTO: Scott Darbey / Flickr

Miljøagentene fikk møte FNs
Klimapanel.

Fremme i Paris besøkte de
forhandlingssenteret hvor toppmøtet fant sted. Der fikk barna
møte Arnstein Vestre, som var
leder i Natur og Ungdom frem til
landsmøtet i januar. Han kunne
fortelle om alt som hadde skjedd
under forhandlingene og kunne
svare på mange spørsmål fra
barna. Han ga dem mye skryt for
rapporten, noe som ga selvtillit før
møtet med den norske forhandlingsdelegasjonen senere på
dagen. Her leverte Victor og Kaja
rapporten og uttrykte sine sterke
ønsker om at de voksne må lytte
mer til barn i klimaspørsmål.
Et av turens hovedmål var å treffe
FNs klimapanel, som Barnas Klimapanel i lengre tid har hatt kontakt
med. De har vært svært interessert i å lære mer om prosjektet og
vil gjerne være med på å lage et
internasjonalt panel bestående av
barn fra hele verden.
Møtet med FNs klimapanel ble
reisens høydepunkt. Flere viktige
ledere var tilstede, og lyttet nøye
til hva de norske barna hadde
å si. Sammen avtalte de et nytt
møte i Oslo i år.
– De ville virkelig høre på oss
og brydde seg veldig mye om det
vi mener om klimasaken, sa Kaja
etter møtet med FNs klimapanel.
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LEMUR

FOTO: Maëlick / Flickr

De fleste lemurer er sky og vanskelige å få øye på.
Men de kan også være noen nysgjerrige luringer,
som liker å nappe damene i skjørtekanten og stjele
bananer fra turister!
KILDE: wwf.no / BAKGRUNNSFOTO: Mathias Appel / Flickr

Ordet lemur betyr «Nattens
ånd». Vi tror at lemurene har fått
navnet sitt fordi at de er så aktive
om natten og har store øyne som
reflekterer lys.
Lemurer finnes naturlig kun på
Madagaskar. De lever i grupper, og
er avhengige av skogen. De fleste
lemurer tilbringer mesteparten av
tiden sin i trærne.
Banan er favorittmaten til lemuren.
Ellers spiser den annen frukt og
blader. Noen lemurer spiser også
litt insekter og edderkopper.
Lemuren er i slekt med apen. Den
har myk pels og store øyne. Det
finnes mange forskjellige lemurarter og de har ulike størrelser.
Den bittelille muselemuren veier
bare 28 gram, mens indrilemuren
blir 10 kilo tung!
Lemurene kan lage mange rare
lyder. Det kan være små grynt, pipelyder, eller skjærende, høye rop.
Lydene er forskjellige fra art til art.
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I dag lever det rundt 50 lemurarter på Madagaskar, og alle regnes som utrydningstruede. Flere
arter har allerede blitt utryddet, mye
på grunn av skoghogst og jakt.

FOTO: Eric Kilby / Flickr

dette finnes det også miljøskadelige
kjemikalier i mobiltelefoner.

FOTO: Åsa Maria Mikkelsen / Loop.no

IKKE KAST MOBILEN I SØPLA!
Bare en av ti brukte mobiltelefoner blir levert til gjenvinning.
Det er innmari dumt. For hele 95 prosent av materialene
som mobiltelefonen er laget av, kan gjenvinnes til nye ting!

Når bare en av ti mobiltelefoner
blir levert til gjenvinning, betyr
det også at store mengder metaller ikke blir gjenbrukt. Dette er
metaller som vi en dag vil gå tom
for, hvis vi bare fortsetter å ta av
dem. Derfor er det lurt å bruke de
metallene vi allerede har brukt,
på nytt.
Fra en brukt mobil gjenvinnes
alle metaller som kobber, nikkel,
tinn, kobolt, gull og tantalum. De
metallene kan brukes i nye mobiltelefoner!

Du kan levere gamle mobiler til
alle butikker som selger elektronVisste du at det faktisk finnes mobiltelefonene.
ikk. Butikken vil sende mobilen vigull i mobiltelefoner?
En mobiltelefon består av 40 dere til gjenvinning. Du kan også
Gull er et av de metallene prosent metall, 40 prosent plast ta med mobilen til en gjenvinsom blir brukt i kretskortene i og 20 prosent keramikk. I tillegg til ningsstasjon og levere den der.
KILDE: loop.no

FOTO: Elretur

FOTO: Ane Marte Rognskog

HAR DU HØRT OM MOBILPANT?
I fjor lanserte NetCom noe som
heter MobilPant. Det går ut på
at du kan levere den gamle mobilen din hos en netcombutikk,
og få en tilgodelapp med verdien på mobilen. Tilgodelappen

kan du bruke i alle netcombutikker. For hver mobiltelefon som
gjenvinnes, går 10 kr til Miljøagentene.
Les mer om denne ordningen
på netcom.no/mobilpant
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MATFATET

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

Morgenappetitten varierer, litt avhengig
av hvilken side av sengen man står opp på.
Noen ganger klarer man rett og slett ikke
spise opp grøten man har laget. Da er det
fort gjort at den havner i søpla, gammel stivnet grøt er ikke appetittlig.
Men det er synd å kaste god mat. Halvparten av maten som blir produsert i verden
havner i søpla. Det er hverken økonomisk
eller økologisk. Og matrester kan få nytt liv.
Med noen frosne bær, en stekepanne og litt
fantasi får grøten et nytt (og bedre!) liv. Vil du
unngå sprøytemidler er ikke økologisk havre
så veldig dyrt.
BÆRLAPPER
I frysedisken kan man finne gode bær hele
året. Prøv også med eple, pære eller plomme
i terninger.

FOTO: Christian Schnettelker / Flickr

Ingredienser:
– 3 dl kald havregrøt
– 2 egg
– 1 ½ dl hvetemel
– 1 ts bakepulver
– 2 dl melk
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GI GRØTEN
NYTT LIV!

Det er ikke alltid så lett å beregne
hvor mye havregrøt man skal lage til
frokost!
TEKST: Magnus Thorvik / Geitmyra matkultursenter for barn
FOTO: Mette Randem

– Blandete bær eller
frukt i terninger
– Litt smør eller olje
til steking

Fremgangsmåte:
1. Rør sammen havregrøt, egg, mel og
bakepulver.
2. Spe med melken mens du rører. Røren
skal være litt tykk. Havregrøt varierer i konsistens, så ikke ha i all melken med en gang.
3. La det hele svelle i ti minutter og stek
lappene i en panne med litt smør eller olje.
Legg noen bær rett oppå hver lapp før du
snur dem.
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.

IKKE MILJØAGENT ENDA?

BLI MED, DA VEL!

NATUR OG UNGDOM

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

MILJØAGENTENE ER BARNAS EGEN
MILJØVERNORGANISASJON.
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!

NYTT ÅR OG NYE
MOGLEGHEITER!
I byrjinga av januar hadde Natur og
Ungdom landsmøte. Der bestemte
medlemmane våre kva me skal jobba
med i 2016, og me valde ny leiar!
TEKST: Marta Valentinsen / FOTO: Ane Marte Rognskog

I 2016 skal Natur og Ungdom jobbe med å
stoppe oljeutvinninga, få betre samferdselpolitikk, kjempe for reine fjordar og for ein bærekraftig fiskepolitikk. I tillegg så jobbar våre 80 lokallag over heile landet med saker i sitt heimområde.
Den nye leiaren til Natur og Ungdom heiter
Ingrid Skjoldvær. Ho er ei rå dame frå Sortland
i Vesterålen og er klar for å kjempe mot dei
vaksne som vil øydelegge både natur og miljø.
Penelope frå Miljøagentene i Oslo heldt
helsingstale til oss. Ho fekk ståande applaus
og alle i Natur og Ungdom blei imponert over
kor flinke de er, og blei kjempeglad for skryten
me fekk av dykk. Me er ikkje redde for framtida
til Natur og Ungdom, når me har dykk kjempekule miljøagentar til å ta over for oss!
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
MINIAGENT SIGURD
Jeg heter Sigurd og er 6 år, og
jeg bor på St. Hanshaugen i Oslo.
Jeg er miljøagent fordi naturen er
fin og jeg liker dyr. Det er viktig
å være miljøagent fordi naturen
holder på å bli borte.

LABYRINT
Hvilken vei må du gå for å kaste
epleskrotten i matsøpla?

FOTO: Privat

Jeg plukker søppel og kildesorterer. Vi har
ikke bil så jeg tar trikk og t-bane nesten hver
dag. Vi har en parsellhage der jeg dyrker mine
egne gulrøtter og neper. I sommer la jeg ut en
saltstein i skogen til elgene. Det liker de, og
jeg håper jeg får se en elg en dag.
Jeg skulle ønske det var et lokallag her jeg
bor så jeg kunne treffe andre miljøagenter og
finne på morsomme ting og ta vare på naturen!
Her er Sigurd på
tur i Nordmarka.

FINN BANANSKALLENE

Hvor mange bananskall
som dette kan du finne
i bladet? Tell med dette
også.

Send inn svaret til post@miljoagentene.no, eller fyll
ut svarkupongen bak i bladet. Da kan du vinne fine
premier!
Svarfrist: 10. april 2016
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HVA SKAL UT?

SUDOKU!

Her ser du bilder av flere forskjellige ting.
Tre av bildene i hver gruppe hører sammen,
mens ett av bildene ikke passer inn. Kan du
se hvilke?

Løs Sudokuen. Hver rekke må ha en
firkant, en trekant, et kryss og en runding.

2

1

=

+%
4

3

HEMMELIG ORD FRA MIKKEL
Slik finner du det hemmelige ordet fra Mikkel:
Sryk ut alle bokstavene det er to av. Skriv deretter ned bokstavene du
har igjen, i rekkefølge fra øverst til høyre. Når du har skrevet ned alle
bokstavene har du funnet ordet!

X
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P

L

M
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X
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OPPSLAGSTAVLA
MILJØTIPS:
Lever inn dine
gamle klær!

eller lever dem til loppemarked.

RØDLISTA:
KLAPPMYSS

På den måten får andre glede av

de klærne som ikke lenger passer deg, og fabrikkene slipper å
produsere enda mer tøy!
Lever inn klær som ikke
Har du en venn eller et yngre
passer lenger til organisasøsken, kan kanskje denne persjoner som tar i mot dette,
sonen overta klærne etter deg?

HOT
Batterijakten
Fra 31. mars til 21. april
er det batterijakt for alle
påmeldte fjerdeklassinger over hele landet.
Hvis klassen din ikke er
påmeldt, kan du tipse
læreren din ved å vise
ham eller henne
annonsen på baksiden
av dette bladet!

Å kaste batterier
i restsøpla
Våte ullsokker

Tomgangskjøring
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OR

NOT
Loppemarked

Økologisk
kakao på skitur

Vinterferie

Gruvedumping
Norge er ett av få land
i verden som tillater
dumping av gruveavfall i sjø. I fjordene bor
det mange rødlistede
arter som kan få leveområdene sine ødelagt dersom gruveselskapene skal få
dumpe avfallet sitt der.
Det er viktig å jobbe
for at norske fjorder
ikke blir ødelagt av
gruveslam!

Klappmyssen er en stor selart
som holder til i de arktiske
delene av Nord-Atlanteren.
KILDE: Havforskningsinstituttet og Artsdatabanken
ILLUSTRASJON: Wikipedia

Den liker å dykke dypt når den
skal finne seg mat, gjerne 600
meter ned i havet! Den spiser
blant annet blekksprut, men også
uer og blåkveite som lever nede
på havbunnen.
Klappmyssen er grå med sorte
flekker, og den har ofte litt svart i ansiktet. Hannene har en oppblåsbar
hudpose i ansiktet. Den likner på en
todelt hette som dekker framsiden
av ansiktet og toppen av hodet.
Hannene blir opptil 2,7 meter,
mens hunnene blir litt mindre.
Klimaendringene ødelegger klappmyssens leveområder, fordi at
havisen som klappmyssen lever
på, smelter og forsvinner. Klappmyssen får også mye færre unger
enn den gjorde før. Dette gjør at
klappmyssen nå står oppført som
sterkt truet på Nasjonal rødliste.

NASJONAL RØDLISTE:

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

FOTO: Mikael Tjemsland

MILJØKJENDISEN

SELDA EKIZ
Selda Ekiz har utdannelse i fysikk, vært programleder
i Newton på NRK, og vunnet prisen for beste programleder i 2013. For tiden er hun å se på TV-skjermen som
programleder i realityserien Anno. Heldigvis har hun
sagt ja til å være ambassadør for Batterijakten også!

mer på hva barna mener om miljøet.
Og hva forskerne sier. Vi må bli
grønnere i Norge!
Du er jo ambassadør for Batterijakten. Hvorfor er det viktig å levere inn batterier til gjenvinning?
– Fordi det koster så mye (ikke
bare penger, men for miljøet) å lage
nye batterier fra bunn av hele tiden. I
tillegg er det viktig at gamle batterier
ikke havner i vanlig søppel!

Selda og Alma på
filminnspilling til Batterijakten.
FOTO: Rasmus Norsted

Hei Selda! Hva holder du på
med for tiden?
– Akkurat nå er jeg i Stavanger
og jobber med en forestilling som
heter LyDo, der Stavanger symfoniorkester og jeg prøver å forklare hva
lyd egentlig er. Masse bra musikk og
kule eksperimenter!
Er du glad i å være ute i
naturen?
– Jeg er veldig glad i å være i
naturen, men jeg oppdaget ikke hvor
digg det er å være ute før etter at jeg
begynte å jobbe i Newton.
Spiser du økologisk mat?
– Jeg spiser økologiske egg fra
frittgående høner, men ellers er jeg
ikke så sikker på om økologisk mat er

så bra for naturen som det har vært
snakk om. Jeg følger med på hva
forskerne sier, og det viser seg at
økologisk mat ikke nødvendigvis er så
bra som man har tenkt at det har vært.
Er du flink til å sortere søppel?
– Jeg er veldig flink! Og i Oslo er det
så enkelt med de blå og grønne posene. Også er det moro å kaste glass
og metallemballasje, og artig å pante!
Reiser du miljøvennlig?
– Så ofte jeg kan, jeg har ikke bil
fordi jeg føler at jeg klarer meg med
trikk, buss og tog. Men når jeg må
reise langt tar jeg fly :(
Hva tenker du om miljøet i dag?
– Jeg tenker at de voksne må høre

Hva gjør du med klær du ikke
bruker?
– Jeg pleier å gi klærne til mamma.
Hun tar dem med til Tyrkia og gir
dem videre til folk som trenger dem.
Andre ganger gir jeg dem til svigermor, som gir klærne til folk som trenger
det her i Norge eller andre steder.
Eller til Fretex, for de har en boks rett
utenfor der jeg bor. Det er smart!
Hva er ditt beste miljøtips?
– Mitt beste miljøtips er å begynne
å tenke på hvordan alt henger sammen, da blir det enklere å resirkulere
det som kan resirkuleres i tillegg til
at man blir mer bevisst på valgene
man tar – alle monner drar!
Har du en hilsen til miljøagentene?
– Resirkuler og tenk på naturen,
for det er den som har gitt oss det vi
har i dag! Den jobben dere gjør som
miljøagenter er så viktig. Ikke bare
for dere selv, men for alle!
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HVEM ER

BARNAS KLIMAPANEL?
Barnas Klimapanel er et talerør for norske barn når
det gjelder klima og barns fremtid. Panelet består av
flere miljøagenter fra hele landet. I denne og i den
neste utgaven av Miljøagentrapporten, presenterer vi
miljøagentene som er med og tar et ekstra ansvar for
jordkloden vår.
FOTO: Melisa Fajcovic

BA R N A S

KLIMAPANEL

WILHELM, TRONDHEIM
Agentnavn: Wilhelm
Favorittdyr: Høner med feber.
Fordi de verper ferdig kokte egg!
Miljøhelt: Alle som jobber i
miljøagentene. De lærer bort viktige ting som gjør at alle barn blir
mer miljøbevisste.

BESØK VÅR
NETTBUTIKK!
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 til bursdagen?

miljoagentene.no/nettbutikk
30

JARL ERIK, ASKØY

VICTOR, KOLBOTN

Agentnavn: Krølltoppen
Favorittdyr: Apen, fordi jeg liker
å ha noe å sammenligne meg Agentnavn: kakke(negle)lakk
Favorittdyr: Struts.
med.
Miljøhelt: Meg, fordi jeg er best! Miljøhelt: Nina Jensen.

KRISTIANE, OTTESTAD

Agentnavn: Snuten
Favorittdyr: Panteren – fordi
den er så flink til å pante.
Miljøhelt: Rasmus på Hovedkvarteret – han er min tryllemester!

TEGNEKONKURRANSE:
Tegn en morsom fisk!

FOTO: Javier Moreno Serrano / Flickr

KLARER DU Å TEGNE
EN FISK SOM ER LIKE KUL SOM MEG?
DA KAN DU VINNE EN FIN
PREMIE!
I neste blad handler det om havet.
Vi ønsker at du skal tegne den morsomste
eller den kuleste fisken du vet om,
og sende tegningen inn til oss.
Det kan godt være en fantasifisk!
Vinnertegningen kommer på trykk i neste
nummer. Send inn tegningen i en konvolutt til
miljøagentkontoret, eller scann den inn og send
på mail til ingvild@miljoagentene.no
FRIST: 10. April 2016

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 som
har med gjenvinning å gjøre!
IKKE MYE

JENTENAVN

FRED

STREV
IKKE
TUNG

TYKK

STJELE

FORTALTE

BILMERKE

UNDER
ANKELEN

FLIRE

DRIKKE
DOKTOR

SVAR:
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1

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

Klima- og miljø- SANT USANT
ministeren heter
Vidar Helgesen.
Batterijakten er
i september.
Klappmyss er
en bjørneart.
Det finnes gull i
mobiltelefoner.
Lemuren er i
slekt med apen.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT
Det bor over
100 lemurarter
på Madagaskar.

Vi trenger ikke
gjenvinne elektroniske leker.

SANT USANT

Selda Ekiz er
SANT USANT
ambassadør for
Batterijakten.

3 FELLES ORD

4 SUDOKU

Finn et ord som både kan passe sammen
med ordet som kommer før og ordet som
kommer etter.

1. EGGE

STEIN

2. LØVE

VERK

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

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

3. BRANN

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

Fyll inn tall mellom 1 og 9. Hvilket tall får du hvis
du legger sammen alle tallene i de gule rutene?

KLOKKE

8 1
2
6
9 7 3

5 2
1
7
8 6

4

1
3
9

5
2
6

6
8 4
5 7

5 8
7
6
9 3

6 4 3
8
9
5 7

5. BLIND

SKILT

4 9
5 6
2

6. NY

BALL

9

4. SALT

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

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

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

7. MARK
8. IS

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

DAM

SYLTETØY

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

REV

5
2 8

3 6
1

VINN! Svar på oppgavene og send kupongen til oss, så er
du med i trekningen av kule premier!
Svarfrist: 10. april 2016.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________
5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3 - felles ord:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________
5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 4 - sudoku: Løsningstallet er:___________
Premieoppgave Miniagentene:.......................banaskall

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................
E-post:..........................................................................................................
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LØSNINGER OG VINNERE
LABYRINT, side 26
Løsninger og vinnere for
premieoppgavene i
Miljøagentrapporten nr 5 / 2015:

SUDOKU, side 27

FINN PINGVINENE:
Det er 4 pingviner i bladet.

KRYSSORD:
Løsningsordet er Juletre.

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

HEMMELIG ORD, side 27

7 – USANT, 8 – SANT

LAND I AFRIKA:
1. Sudan

2. Angola

3. Kenya

4. Zaire*

*Zaire heter i dag Den Demokratiske
Republikken Kongo

VINNERE:
Sigve Lote, 9 år, fra Laksevåg

Ordet er PANT

HVA SKAL UT, side 27

1
3

2
4

Ida-Marie Jensen, 12 år, fra
Sandefjord
Lily Morgan, 6 år, fra Hommelvik
Ella Oliva Gundersen Håvik, 6 år,
fra Bergen

NESTE NUMMER HANDLER OM
HAV, OG KOMMER UT I APRIL!

LØSNING PÅ RAVN-HISTORIEN:
Det var moren som i søvne hadde
spist sjokoladen og laget en flekk
på på farens pysjamas. Erle ville ikke
rukket opp og faren liker ikke melkesjokolade.
VINNER: Mikkel Tveiten Myrvold, 9 år,
fra Lyngdal i Numedal
Gratulerer, alle sammen!
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FOTO: vincent.lee_yk, Flickr

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!

BAT TE R I JAPKRILT2E0N16
31.MARS TIL 21.A

ER DU FJERDEKLASSING?
VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
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 I SAMARBEID MED MILJØAGENTENE OG

