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H EI!
FOTO: Melisa Fajkovic

KJÆRE
MILJØAGENT!
SNART BADETID!
Har du noen gang tenkt på hvor viktig
vann er? Alt som lever er avhengig av
vann. Dyr, planter og mennesker må ta til
seg vann for å leve. Tenk på alle dyrene
som lever under vann. De fleste av disse
trenger vann for å puste!
Over tre fjerdedeler av jordoverflaten
består av saltvann. Det er dette vi
kaller hav. Alt liv stammer fra havet,
og jordkloden er helt avhengig av de
enorme mengdene med vann som
finnes der. Derfor er det viktig at vi
mennesker ikke gjør ting som kan
være skadelig for havet!
Denne utgaven av Miljøagentrapporten handler nettopp om dette
– å ta vare på havet! Vi som miljøagenter
har et ansvar for å gjøre vårt beste for å
bevare havet friskt og rent. Og nå som
sommeren nærmer seg er det mange av
oss som bruker mer tid ved sjøen. Det er
lite som kan måle seg med å la kroppen
skvulpe i bølgene eller se på livet i fjæra
en fin sommerdag. Men kanskje vi kan
tenke litt på miljøet også når vi er ute
og bader? Husk at søppel ikke hører
hjemme i havet! Og vi bør alle ta med
oss litt ekstra søppel når vi drar fra
stranden. Da gjør vi en god innsats
for miljøet!
Vårhilsen fra Hovedkvarteret
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Min største miljøbragd:
Jeg har fortalt andre om
Miljøagentene!

Derfor er miljøvern viktig:
Hvis vi sløser mer blir jorda
enda varmere.

Min største miljøtabbe:
Kastet søppel i feil
søppelkasse.

Miljøvennlig hilsen
fra Wilhelm

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.

BRUK MINDRE PLAST
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Bo Eide, Creative Commons

Ta en tur langs veien eller til nærmeste strand. Da
kommer du til å finne masse plastsøppel. Store
mengder plast kastes hvert år i naturen. Mye av det
havner i havet, hvor det skaper store problemer for
fugler, fisker og sjøpattedyr. Du kan hjelpe til ved å
bruke mindre plast. Og hvorfor ikke ta med familien
på strandrydding?

UNGDOMMER AKSJONERTE
MOT GRUVEDRIFT
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Marta Valentinsen, Natur og Ungdom

I vinter lenket mange ungdommer seg fast på
Engebøfjellet for å hindre gruvedrift der. De lenket
seg fast til boremaskiner med kjetting fordi de som
skal drive gruven vil dumpe gruveavfall i Førdefjorden.
Det vil skade livet i fjorden. Mange ungdommer ble
arrestert av politiet.

GÅ, SPIS OG KJØP DEG
GRØNNERE
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Alexander Granholm, Flickr

Hver gang du går eller sykler til skolen, fotballtreninga eller korøvelsen er du med på å bedre
klimaet på jorda. Mye av klimautslippene våre
kommer fra bilkjøring, shopping og maten vi
spiser. Kjøp brukte ting i stedet for nye og spis
mer grønnsaker, så kutter du utslippene dine.
På Finn.no får du kjøpt alt mulig, og kanskje du
skal be de voksne om å innføre en kjøttfri dag
hver uke?
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ØKOMAT I BØTTER OG SPANN
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Silje R. Kampesæter, Aktivioslo.no

Vi kjøper mer økologisk mat. Alle matvarekjedene
melder om økt salg. Coop-butikkene solgte hele 20
prosent mer i fjor enn året før. Og det var egg, melk
og barnemat det gikk mest av. Økologisk mat er
miljøvennlig fordi den er laget uten bruk av skadelige
sprøytemidler, kunstgjødsel eller kraftfor.

VERDIFULL ULV
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Chris Muiden, Wikipedia

En verdifull ulv fra Finland har dukket opp i Troms
i Nord-Norge. Den kan være til stor hjelp, hvis den
kommer sørover og slår seg sammen med de andre
norske ulvene. Det er så få ulver i Norge at de står
i fare for å pare seg med ulver de er i slekt med. Da
kan ulveungene bli svake og syke. Friskt ulveblod fra
Finland vil være bra for den norske ulvestammen.

LITE IS TIL SØTE SELER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Kingfisher, Creative Commons

Isen øverst på jordkloden smelter. Det liker ringselene dårlig. Det har aldri tidligere vært målt så lite is i
Arktis på denne årstiden som i år. Når det blir mindre is,
blir livet vanskeligere for ringseler, isbjørner og andre
dyr som er avhengige av isen. Isen smelter fordi klimaendringene er i ferd med å gjøre kloden varmere.
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TEMA: HAV

Her sitter Magnus lenket fast på en av
boremaskinene på Engebøfjellet.
FOTO: Amanda Iversen Orlich,
Natur og Ungdom

Magnus er 2. nestleder
i Natur og Ungdom og
deltok i aksjonen ved
Førdefjorden.
FOTO: Amanda Iversen Orlich,
Natur og Ungdom

LENKET SEG FAST
BAKGRUNNSFOTO: Luis Deliz, Flickr

FOR FØRDEFJORDEN

Gjennom hele 3 uker i februar, ble det aksjonert mot
gruveprosjektet til Nordic Mining på Engebøfjellet
ved Førdefjorden.
TEKST: Ingvild Wollstad

I årevis har gruveselskapet
Nordic Mining forsøkt å få tillatelse til å drive gruvedrift i
Engebøfjellet og til å dumpe
gruveavfallet i Førdefjorden. I
fjor fikk de tillatelse til begge

deler. De skulle etter planen gå
i gang med prøveboringer i februar i år. Prøveboringer er det
første gruveselskapene gjør når
de skal i gang med å bygge en
gruve. Men dette var det mange

som ikke ville ha noe av. Derfor satte flere frivillige i gang en
aksjon. Den skulle bli den lengste
aksjonen for miljøet på over 30
år, der det har vært brukt sivil
ulydighet.
– Vi aksjonerte fordi vi er i
mot gruveprosjektet, sier 20
år gamle Magnus Strømseth.
– Vi mener det vil skade fjorden
spesielt, på grunn av de store
mengdene av avfallstoffer som
er planlagt å dumpes i sjøen.
Magnus sitter i ledelsen i Natur

EMA
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Politiet gjør seg klare for å bære bort aktivistene.
FOTO: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom

og Ungdom og deltok i aksjonen på Engebøfjellet. Han
mener at det er viktig å ta vare
på Førdefjorden.
– Førdefjorden er veldig fiskerik og er hjemmet til flere rødlistede arter. Her finnes det
både blålange, pigghå og ål, for
eksempel. Det å dumpe gruveavfall her, vil ødelegge mye av
det livet som finnes i fjorden.
Nordic Mining planlegger
faktisk at det skal dumpes 5
millioner tonn gruveavfall hvert
år, i 50 år.
– Gruveavfallet skal legges på
fjordbunnen, forteller Magnus.
– I løpet av de 50 årene, vil dybden på denne delen av fjorden
heves fra 300 til 150 meter.

Arrestert av politiet
De fleste aksjonene foregikk
oppe på Engebøfjellet. Det
var der prøveboringene skulle
foregå og gruva skulle bygges.
– Vi klatret opp på boremaskinene og lenket oss fast
med kjetting. Dette gjorde
at maskinene måtte skrues
av. Etterhvert kom politiet og
klippa over kjettingen. Så bar
de oss ned fra maskinene og
putta oss i politibilen. Etterpå
satt vi i to timer på glattcelle
på politistasjonen i Førde.
Det kom stadig vekk nye

grupper med aktivister som
lenket seg fast, så politiet fikk
mye å gjøre. Det varierte hvor
lenge de forskjellige gruppene
satt lenket.
– Jeg tror det var ei gruppe
som satt opp mot 10-12 timer!
Aksjonistene hadde flere
utfordringer, blant annet på
grunn av været.
– Noen dager var det snøstorm og da ble det ganske
kaldt å sitte på toppen av fjellet. Det tok også nesten en
time å gå fra bygda Vevring
der vi hadde base, og opp til

En av aktivistene blir båret
inn i politibilen.
FOTO: Marta Valentinsen, Natur og Ungdom
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Aktivistene fikk masse støtte fra
lokalbefolkninga i Vevring.

BAKGRUNNSFOTO: Luis Deliz, Flickr

FOTO: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom
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stedet vi aksjonerte. Vi måtte
jo også frakte mat til aksjonistene, og vi hadde ingen bil som
kunne kjøre opp.
– Hvilke straffer har dere fått?
– Alle som har aksjonert og
blitt arrestert har fått en bot på
10 000 kroner. Flere har valgt
å ikke godta boten, fordi den
er mye høyere enn den boten
aksjonister har fått på tidligere
aksjoner. Dette vil etterhvert
gå videre til en rettssak der
det bestemmes om boten skal
være lavere eller ikke.
Magnus kan fortelle at politiet
egentlig var ganske hyggelige
under Førdefjordaksjonen.
– En politimann kom bort til
meg og sa at om han ikke hadde
jobba i politiet skulle han vært
med og aksjonert selv!
Sivil ulydighet
Det som ble gjort under denne
aksjonen, kalles sivil ulydighet.
– Sivil ulydighet betyr at man
aksjonerer på en måte som er

ulovlig, sier Magnus. – I dette
tilfellet betyr det at vi valgte å
sitte på maskinene og nekte å
flytte oss når politiet sa vi skulle
gjøre det. Miljøbevegelsen har
brukt sivil ulydighet flere ganger
før, mot utbygging av veier og
vannkraft, for eksempel.
Men det er noen ting som er
veldig viktig når man skal bruke
sivil ulydighet.
– Det skal ikke være en
voldelig aksjon på noe vis.
Aksjonistene skal også være
helt åpne om hvem de er og
hvorfor de har aksjonen. De skal
heller ikke ødelegge noe!
– Hvorfor var det nødvendig
å bruke sivil ulydighet i denne
saken?
– Vi hadde gjort alt vi kunne
gjøre på lovlig vis. Likevel har
ikke politikerne hørt på oss.
De har heller ikke hørt på havforskerne som sier at det ikke
er bra å dumpe gruveavfall i
fjorden. Derfor så vi på sivil
ulydighet som en siste utvei.

Støtte fra lokalbefolkninga
Aksjonistene fikk masse støtte
fra de som bor i den lille bygda.
I følge Magnus er det stor lokal
motstand mot gruveprosjektet,
i tillegg til nasjonal og internasjonal motstand.
– Tilfeldige folk på gata kom
bort for å si at de støtta oss.
Lokalbefolkninga lagde også
mat til aksjonistene!
– Hva har dere oppnådd med
aksjonen?
– Vi hindret dem litt i arbeidet
med prøveboringen, i de tre
ukene aksjonen varte. Men
det viktigste er at aksjonen har
ført til større oppmerksomhet
om Førdefjordsaken enn det
har vært tidligere. Flere har
blitt kjent med saken og begynt å skjønne at dumping av
gruveavfall i fjorden ikke er
bra for miljøet! Jeg tror også
at både politikere og gruveselskap har forstått dette: Vi
mener alvor. Vi skal stoppe
gruveprosjektet!
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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.

DEN SYNGENDE FISKEN
Det er en fin sommerdag. Ravn, Erle og foreldrene deres
er på besøk hos bestemor og bestefar.
TEKST: Magnus Røed Hestvik

– Hva er det som henger på
veggen der, bestefar? spør Erle
nysgjerrig. Det ser ut som en
fisk. – Har du fanget den?
– Hoho. Nei, det er nok bare
en artig ting jeg kjøpte på loppemarked, ler han. – Se nå! Han
går bort til fisken og trykker på
en knapp. Fisken beveger på
seg mens den synger ”bob bob
daddy daddy bob bob soo”. Slik
holder den på i flere minutter før
den stopper av seg selv.
Bestemor rister oppgitt på
hodet.
– Kan vi ikke kvitte oss med den
snart, den er så fryktelig stygg
og bråkete, sier hun. Mammaen
til Ravn er enig.

– Jeg synes den er ganske
morsom jeg, sier pappa. Bestefar later som om han ikke hørte
forslaget.
– Kanskje vi skal ta båten ut på
fjorden og se om vi kan fange litt
ekte fisk? spør han.
– Ja, gjør det dere, sier bestemor. – I mellomtiden kan jeg
kjøpe inn litt is fra isbilen. Jeg
må nok sykle over til andre siden
av fjorden, for den kommer ikke
helt ut hit.
Ravn liker også ideen. Sammen med Erle og mamma tar han
på seg flytevest og følger bestefar til båten. På vei ut døren kan
Ravn høre at fisken på veggen

begynner å synge igjen. Erle har
trykket på knappen.
– Tror dere den kan svømme
også? spør Erle før hun kommer
løpende etter, med fisken syngende i bakgrunnen.
Etter en lang stund uten særlig
fiskelykke har båten drevet nesten
helt til broen som går mellom
bygda til Ravns besteforeldre
og byen. De hører et plask i vannet. Kan det være en stor fisk
som leter etter mat? De driver
videre under broen, og Ravn
hører lyden av musikken til en
isbil i nærheten.
– Får dere napp? spør bestefar.
– Nei, sier Erle furtende.
Men plutselig sperrer hun opp
øynene. – Jeg har noe på kroken!
Hun drar inn snøret, og på enden
henger det faktisk en fisk, men
ikke helt av den typen hun
hadde forventet.
– Det er jo syngefisken min, utbryter bestefar forbauset. – Har
noen av dere tatt den med og
kastet den i vannet? Han ser
bort på Ravns mamma. Hun
likte jo ikke fisken, kanskje hun
ville kvitte seg med den?
– Det var ikke meg, skynder
Erle seg å si.
– Jeg tror jeg har svaret, sier
Ravn.
Kan du forklare hvem som hadde
kastet syngefisken i vannet?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist: 10. juni 2016
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SØPPEL I SJØEN
Visste du at dersom du kaster en plastflaske i havet, så
tar det 450 år før naturen har brutt den ned? Dessverre
er vi veldig flinke til å forsøple havet og kysten vår.

FOTO: eflon, Flickr

KILDE: miljostatus.no
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Forsøpling av havet kalles
ofte marin forsøpling. Marin forsøpling er et stort miljøproblem i
Norge. Det finnes masse søppel i havet langs norskekysten
og på Svalbard. Ting av plast
og gummi kan bli værende i
miljøet i hundrevis av år og
skade dyr og mennesker. Mye
av søpla kommer fra land, men
det er også en del søppel fra
båter, som ødelagte fiskegarn

og tau.
Det er mange fugler, fisk og
andre dyr, som dør på grunn av
marin forsøpling. Noen ganger
spiser de søpla fordi de tror det
er mat. Får dyr i seg plastsøppel,
kan dyret bli kvalt, få indre skader
og bli forgiftet.
Utstilling av søppel
På Morellbakken Ungdomskole
i Oslo, har en gruppe elever

laget en utstilling for å sette
fokus på marin forsøpling.
Utstillingen består av dyreskulpturer, som elevene har
laget av plastsøppel. Noe av
søpla har de funnet i nærområdet.
– Jeg kom på ideen med å
lage utstillingen etter at jeg
så en YouTube-video av en
skilpadde som hadde et langt
sugerør i nesen, sier Kjerstin
som er lærer på Morellbakken.
– Sugerøret var fryktelig vanskelig og smertefullt å få ut. I
kommentarfeltet under videoen
ble det diskutert hvor mye
plastsøppel som faktisk finner

kaster søppel der. Gruppa som
lagde utstillingen, bestod av 28
elever. Vi regnet ut hvor mange
plastposer
gruppa
bruker
i året, og hvor mye plastavfall
vi produserer. Nå har elevene
begynt å tenke mer over plastforbruket sitt. De sier de tenker
mer over hvilke produkter de
bruker, at de aldri skal kaste
fra seg den minste søppelbit i
naturen eller ved havet, og på
det å bruke færre plastposer.

FOTO: eevl / Fotolia

veien til havet. Her leste jeg
at hele 88 % av havoverflaten
nå inneholder plastikk! Over 1
million sjøpattedyr dør hvert år
på grunn av dette.
Engasjerte elever
Skulpturene klassen har laget, forestiller de dyrene som
oftest blir rammet av plastsøppel
i hav, som for eksempel sjøfugl,
fisk og andre sjøpattedyr.
Elevene valgte selv hvilke dyr
de ville lage.
– Jeg ville at klassen skulle
lage denne utstillingen for å
fortelle om hvor stort problem
marin forsøpling faktisk er, sier
Kjerstin.
– Elevene var veldig engasjerte
helt fra starten. De fikk se bilder
av hvordan det ser ut i havet, og
fikk lære om hva som skjer når vi

– Jeg tror det er alt for mange
mennesker der ute som ikke
aner hvor ille det er med marin
forsøpling. Det er ikke alle som
skjønner at det å kaste fra seg
for eksempel et sugerør, kan
gjøre så stor skade!
Brennmanet.
FOTO: Kjerstin Skjelstad Bakkevoll

Ta marin forsøpling på alvor!
Læreren forteller at det å jobbe
med utstillingen, fikk mange av
elevene til å skjønne at vi må
ta problemet med marin forsøpling på alvor. Det var flere
som ikke var klar over hvor
katastrofalt det er for naturen.
Pelikan laget av søppel.
FOTO: Kjerstin Skjelstad Bakkevoll

Hvalskulptur
av søppel.
FOTO: Kjerstin
Skjelstad Bakkevoll
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en vindturbin. Du lurer kanskje på
hva en vindturbin er? Jo, det er det
de fleste kaller vindmøller. Men forskjellen på en vindturbin og en vindmølle er at en vindmølle er noe man
L HA MER VINDKRAFT
malerIkorn
med, og en vindturbin er
MERE VINTRE
VENTE
noe man tar opp strøm med.
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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

og en girboks. Så går energien ned gang bli tomt for dem.
SATS PÅ FORNYBART
tårnet, under bakken og så opp til
Jeg
kan
gå tilbake til det der
et strømaggregat som lagrer strømmen. Der blir energien til strøm. Så med atmosfæren, for det er kanføres strømmen med hjelp av led- skje litt vanskelig å forstå. Atmosninger til hus og andre steder som færen er det som skiller mellom
jorda ogSTORT
verdensrommet,
det er
NYTT
OLJEFUNN
trenger strøm.
liksom
jordas
luftlager.
Der
var
Vindturbinene kan være over
hundre meter høye. Vinden treffer Vindkraft, vannkraft, bølgekraft det CO2 før menneskene fant
de fossile
brennstoffene,
siden viTIL JOB
BRUKER
BUSSEN
rotorbladene (vingene) på vind- og solenergi, som er fornybar FLERE
mennesker
og
alle
andre
dyrFOR
fak- UNG
turbinen, så overføres kraften fra energi, er gode alternativer til VIL HA MÅNEDSKORT
tisk puster
ut CO2. Men
nok om
RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET
FLERE VIL HA
KØPRISING I STORE
det.
Sola
varmer
opp
jorda
ved
REKORDMANGE IFOTO:
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allanjder, Flickr
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OG
UNGE
sende solstråler ned igjennom
atmosfæren og ned på bakken. Så
må disse ut igjen, ellers vil jo jorda
koke over. Noen blir igjen her
sånn at ikke det blir fryktelig kaldt
her om natta. Men nå som det er
mer CO2 i atmosfæren vil færre
komme ut igjen. Jorda vil ikke
koke over, men det vil bli litt varmere. Det vil føre til mer nedbør,
ekstremvær og varmere vintre.
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BLI MILJØJOURNALIST!

fornybar energi når vi blir voksne
men faktisk gjøre det!

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

Skrevet av miljøagent Agnes
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Hvor mye av materialet som
batterier er lagd av kan vi
bruke på nytt?
VIL GJØRE INFO
MENER HOLDN
– Det meste kan man gjenvinne,
NEKTER Å INN
ikke alt. På fabrikkene så deler de
opp batteriene, det er noe metall
PÅ FORNYBART
som kan SATS
gjenvinnes.
Noe er batterisyre som ikke kan gjenvinnes,
som blir lagt på et deponi, der det
er laget sånn at det ikke renner ut
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VIL HA MER VINDKRAFT
RMERE VINTRE I VENTE

VESTERÅLEN
OG SENJA VARMERE VIN
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NTRE
I VENTE

SOM
ORDFØRER
MILJØGIFTEKSPERT!

Hva synes du om
FLERE BRUKER BUSSEN TIL J
Batterijakten?
–VIL
DenHA
synes
jeg er kjempefin!
MÅNEDSKORT
FOR UN
I NORDNORGE ER TRUET
Først såFLERE
samlerVIL
dere
masse I STO
EKORALLREVENE
BYER
HAinn
KØPRISING
REKORDMANGE I SKILØYPA
batterier, ikke sikkert alle hadde
Alma er Batterijaktens
ambassadør.
Hun har
intervjuet
NEI TIL
EU
BEDRE
TILBUD FOR BARN OG UNGE
blitt samlet inn. Og når barna begPål Spillum fra Miljødirektoratet.
ynner å snakke om batterier og om
TEKST: Miljøagent Alma / FOTO: Anniken Schwamborn
miljø hjemme, blir kanskje mamma
Hvor mange batterier kjøper vi med bly i seg, det samler verk- og pappa mer miljøbevisste også!
stedene inn. Disse er også de Og når du snakker med en nabo,
i Norge i året?
– Det er mange typer batterier. farligste batteriene. Derfor skal som kanskje ikke vet at det er riktig
De småbatteriene vi bruker i ikke barn samle dem inn.
å samle inn batterier, så får de vite
lommelykter og radioer, telefoner,
mer de også. Og når man blir mer
det er ca. 2 000 tonn i året, det Hvor mange av batteriene opptatt av én miljøting, så blir man
er ganske mye. Det finnes ganske kommer fra Batterijakten?
kanskje mer bevisst på andre om– Dere samlet inn 80 tonn i fjor, råder også. Så det er kjempebra
mange andre typer, de batteriene
DEN NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA
det betyr at 8 av 100 batteri som for miljøet at dere har Batterijakten!
som er i leker for eksempler.
ble samlet inn i fjor kommer fra
HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
Hvor mange av de batteriene Batterijakten!
Hva
vilKJØRING
du siPÅtil
alle
som
er med
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VEIER
leverer vi til gjenvinning i året?
i Batterijakten?
– Av de 2 000 tonnene leverer vi Hva er Norges mål for å samle – Jeg synes det er kjempefint at
tilbake ca. halvparten. Det finnes inn batterier?
Batterijakten finnes! Kjempefint at
– Når det gjelder husholdnings- Miljøagentene finnes!
en del andre batterier, bilbatterier
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UT I VERDEN

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

N

W
S

Det høyeste punktet på Tuvalu ligger bare 4,5 meter
over havoverflaten.

E

FOTO: Knut Arne Oseid

HAVET STIGER!
Visste du at i løpet av de siste 100 årene har
havet steget mellom 10 og 20 centimeter? Og det
fortsetter å stige.

BAKGRUNNSFOTO: Daniel Ramirez, Flickr

KILDER: Globalis.no, WWF.no, Naturvernforbundet.no, FN.no
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Årsaken til at havet stiger, er
at verden blir varmere på grunn
av klimaendringer. Når kloden
varmes opp, varmes også havet
opp. Og når havet varmes opp,
så utvider det seg og det tar
større plass. Det at jordkloden
blir varmere gjør også at isbreer
og innlandsis smelter og renner
ut i sjøen. Dette gjør at havet stiger, i følge FNs Klimapanel.
Det er altså klimaendringene
som gjør at havet stiger. Men hva
er det som gjør at vi har klimaendringer?

Menneskene har skylda
Klimaet på jorden har alltid endret seg. Sola har alltid hatt mye
å si for hvordan klimaet har vært.
Men det er mange som mener
at de klimaendringene vi ser i
dag, er det menneskene som
har skylda for.
FNs Klimapanel er sikre på
at det er våre klimagassutslipp
som er hovedårsaken til at klimaet endrer seg så mye i dag.
CO2 er en slik klimagass, og det
er CO2-utslipp som bidrar mest
til oppvarmingen av jordkloden.

Drivhuseffekten
Vi har et luftlag rundt jorda
som heter atmosfæren. Atmosfæren passer på at jorda
holder varmen, ved å holde på
varmen fra solstrålene. Dette
er bra, for uten atmosfæren
hadde det blitt altfor kaldt for
livet på jorda. Det er dette som
kalles drivhuseffekten. I atmosfæren finnes det en del CO2,
og det er helt naturlig. Problemet er at vi slipper ut veldig
mye CO2 i tillegg til det som
finnes naturlig i atmosfæren,
og da blir drivhuseffekten mye
sterkere! Dermed slipper mindre varme ut gjennom atmosfæren, jorden blir varmere og
havet stiger.
Hva skjer når havet stiger?
Dersom vi fortsetter med like
store utslipp av klimagasser som

Hvis havet fortsetter å stige, er det ikke
lenge før Tuvalu ligger under vann.
FOTO: Davidarfonjones, Wikipedia

vi gjør i dag, risikerer vi at havet
stiger med nesten en meter
innen år 2100. Mange steder i
verden bor det folk i områder som
ikke ligger høyere enn 5 meter
over havoverflaten på det høyeste punktet. Disse menneskene
står i fare for å miste hjemmene
sine på grunn av havstigningen.
De risikerer også at saltvann
fra havet trenger inn i grunnvannet og ødelegger drikkevann og jordbruk. Dette er typisk
for små øystater som Tuvalu i
Stillehavet. På Tuvalu ligger det
høyeste punktet bare 4,5 meter
over havet. Klimaendringene
truer dermed med å legge store
deler av Tuvalu under vann.
Dette kan føre til at befolkninga
blir tvunget til å flytte fra landet
innen få tiår.

globale temperaturen i år 2100
må ikke være mer enn 2 grader høyere enn den var i 1850.
I de internasjonale klimaforhandlingene har verdens land
blitt enige om å begrense temperaturstigningen til to grader.
Det er dette vi kaller togradersmålet. På klimaforhandlingene i
Paris i 2015, ble landene også
enige om å gjøre så godt de kan
for at temperaturstigningen ikke
blir mer enn 1,5 grader.
Den eneste måten vi kan nå

togradersmålet på er gjennom
å kutte utslippene av klimagasser som CO2. Mindre CO2 i
atmosfæren fører til at jorda blir
mindre oppvarmet. Og det er
oppvarmingen av jorda som gjør
at havet stiger, og kystbyer og
øystater står i fare for å havne
under vann.
Klarer vi kutte klimagassutslippene våre, er det større sjanse for
at havet slutter å stige, og menneskene på, for eksempel Tuvalu,
får beholde hjemmene sine.
Fortsatt kan barna leke på
strendene på Tuvalu. Men klimaendringene truer både lekeplassen og hjemmene deres.
FOTO: Knut Arne Oseid

Togradersmålet
Forskerne i FNs klimapanel mener
at to graders temperaturstigning
er grensen for hva naturen kan
tåle. Stiger temperaturen mer
enn det, vil klimaendringene
bli umulige å kontrollere. Den
17

AKTIVITET

Strandryddedag.
FOTO: Tor Bjarne Christensen

RYDD EN STRAND!
Strendene har det best uten søppel!
Det er enkelt og moro å arrangere
strandrydding.
KILDE: Hold Norge Rent

DU TRENGER:
Søppelsekker

Hansker eller klyper

ÅRSTID: Vår og sommer.
HVA: Rydd en strand.
HVORFOR: Hver dag havner store mengder
søppel i havet og på strendene våre. Norske
strender er fulle av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår.
Dette miljøproblemet kan vi gjøre noe med ved å
arrangere ryddedager når snøen smelter om våren
og søpla kommer til syne!
18

SLIK GJØR DU:
1. Inviter noen venner, naboer, familie eller klassen
din med til å rydde strandkanten. Si gjerne i fra
til lokalavisa!
2. Rydd stranden, og rapporter inn ryddingen
og hva dere fant til Miljøagentenes Hovedkvarter
på post@miljoagentene.no.
3. Lever søpla til et avfallsmottak som tar riktig
hånd om den.

STRANDRYDDEDAGEN 2016

Hvert år arrangerer Hold Norge Rent Strandryddedagen over hele landet. Dette er en dag der
flere tusen frivillige rydder sine lokale strender
fritt for plast og søppel. I år er Strandryddedagen
den 7. mai!
Man kan melde seg på Strandryddedagen ved
å gå inn på holdnorgerent.no/ryddenstrand

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

Surferne i Nordic Ocean Watch
vil at hver dag skal være en
strandryddedag!
FOTO: Mads Schwencke @madsography

NORSKE SURFERE TAR
VARE PÅ HAVET!

Men surferne i Nordic Ocean
Watch vil også at hver dag skal
være en strandryddedag! Alt
søppel som vi plukker opp fra
bakken hjelper, uansett om det er
én plastbit eller mange flere. Men
det er viktig at vi har et sikkert
Tidligere i år fikk Nordic Ocean Watch prisen Gullklypa sted å legge fra oss søpla etter
for arbeidet de gjør med å holde havet rent. Det er en
at den er plukket opp. Nordic
Ocean Watch jobber derfor med
pris som blir utdelt av Hold Norge Rent, til mennesker
å sette opp søppelkontainere på
eller organisasjoner som har gjort en ekstra innsats
strendene langs kysten. Med søpfor et ryddig lokalmiljø.
pelkontainere på strendene kan vi
KILDER: Infinitum, Nordicoceanwatch.no
plukke opp så mye søppel vi vil,
Nordic Ocean Watch er en om at havet er det som knytter når vi vil, uten å bekymre oss for
gruppe surfere med et ekstra verden sammen. Vi kan ikke leve hvor vi skal kaste det.
miljøengasjement. De startet opp uten havet, det har alltid tatt vare
i 2013, og har siden den gang på oss. Det er på tide å gi noe Nordic Ocean Watch reiser
jobbet med marin forsøpling og tilbake til havet.
rundt og holder foredrag til blant
startet opp flere miljøprosjekter
annet barn og unge om hvordan
For å ta vare på havet arrang- vi alle kan hjelpe til med å holde
langs hele kysten.
erer Nordic Ocean Watch strand- havet rent. For dette er ikke bare for
Tavaha! Surferne har et uttrykk: ryddedager over hele landet. surfere, alle som vil kan være med
tavaha. Det er et uttrykk for å “Ta Det at folk deltar i strandrydding, å bidra. På hjemmesiden deres
vare på havet”. Tavaha handler gjør også at de forstår hvor stort finner du mange gode tavaha-tips!
om at vi skal vise forståelse og problem det er at vi kaster plast i Gå inn på nordicoceanwatch.no
solidaritet i møte med andre men- havet. For på strendene får de se og les mer om hvordan du kan ta
nesker og kulturer. Det handler alt plastsøppelet som ligger der.
vare på havet!
19

Verdens korallrev trues
av klimaendringene.

På korallrevene finnes det
et mylder av liv!

FOTO: andriislonchak, Fotolia

FOTO: Andrea Izzotti, Fotolia

HAVETS REGNSKOG
Korallrevene kalles ofte «Havets regnskog». Det er på
grunn av det yrende livet som finnes her. Selv om korallrevene bare dekker under en prosent av havbunnen, er
hele 25 % av havets arter avhengige av dem for å leve.

BAKGRUNNSFOTO: Yvann K, Fotolia

KILDER: Globalis.no, WWF.no, Naturvernforbundet.no, FN.no, Forskning.no
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En korall er et bittelite dyr som
lever i havet. Kroppen til koralldyret har et hardt skjelett av kalk.
Mange koralldyr lever i kolonier
og danner korallrev. Et korallrev
består av millioner av døde og
levende koralldyr. Korallrev finnes
i alle deler av verden, og har mye
å si for havets økosystem. Et

stort antall av havets arter har
korallrevene som leveområde.
Her vokser fiskene opp og finner
både beskyttelse og mat.
De eldste korallrevene har vokst
i nærmere 9000 år med en fart
på seks millimeter i året.
Verdens største korallrev er
Great Barrier Reef, som ligger

i Australia. Her finnes det et
mylder av liv og arter, blant annet
1500 ulike fiskearter. Great Barrier Reef er over 2600 kilometer
langt og kan sees fra verdensrommet!

Korallrevene er truet
Det er flere ting som truer korallrevene. De blir ødelagte av uforsiktige turister, overfiske og skadelige
fiskemetoder som trålfiske.
I tillegg er det en stor trussel
at havet blir surere på grunn av
de høye CO2-utslippene våre.
En stor del av CO2-utslippene

Great Barrier Reef
er verdens største
korallrev.
FOTO: StrangerView, Fotolia

blir nemlig tatt opp i havet. Jo
mer CO2 vi slipper ut, jo surere
blir havet. Surere hav gjør at det
blir mindre kalk i vannet. Korallene trenger kalk for å bygge opp
skjelettet sitt, og med mindre kalk
i vannet blir dette vanskeligere.
CO2-utslipp fører også til klimaendringer og oppvarming av
kloden. Når jorda blir varmere,
blir det også varmere for korallene i havet. Tropiske koraller tåler
ikke temperaturforandringene så
godt. Det finnes noen alger som
korallene er avhengige av, og de
lever sammen i en symbiose. Det
vil si at de lever sammen og får
næring fra hverandre. Det er på
grunn av algene at korallene er
så fargerike. Men når temperaturen øker, dør disse algene og

korallen får ikke lenger næring.
Da blekner korallen, og hvis ikke
temperaturen blir lavere og det
kommer nye alger, kan korallen
dø. Dette kalles korallbleking
og er en stor trussel for verdens
korallrev i dag.
En femtedel utryddet
Siden korallrevene vokser så
sakte, er det innmari dumt å
ødelegge dem. Det vil ta mange,
mange år for korallrevene å bygge
seg opp igjen. Vi mennesker har
utryddet en femtedel av verdens
koraller allerede. Noen forskere
mener at vi står i fare for å miste
alle verdens korallrev i løpet av
dette århundret. Dør korallrevene
mister titusener av andre arter
livsgrunnlaget sitt. Derfor er det

viktig at verdens land kutter sine
CO2-utslipp. Klarer vi det, er det
større sjanse for at klimaendringene stopper opp og at havet blir
mindre surt. Da er det også håp
om at korallene får leve videre i
havet vårt.

Havskilpadde ved
Great Barrier Reef.
FOTO: The.Rohit, Flickr
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MATFATET

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

Skjellene man kan kjøpe i butikken er
aldri giftige. Blåskjell som er merket som
økologiske er dyrket med ekstra omtanke for
miljøet og for ville sjødyr.
Ingredienser:

BLÅSKJELL
PÅ GRILLEN

Blåskjell smaker deilig salt av sjø,
og er veldig lette å lage mat av!
TEKST: Magnus Thorvik / Geitmyra matkultursenter for barn
FOTO: Mette Randem

FOTO: Christian Schnettelker / Flickr

De vokser nesten overalt – på svaberg, på
bryggestolper og i fjæra. Blåskjell siler vannet og
spiser algene. På den måten blir vannet renere
der det vokser blåskjell. Et helt vanlig blåskjell
kan filtrere nesten tre liter vann på én time!
Det aller beste er å plukke blåskjellene selv,
men det er ikke alltid mulig. Av og til blomstrer
giftige alger opp i sjøen, og da blir blåskjellene
også giftige. Skal du ut og plukke blåskjell må
dere sjekke om de er giftige først. Heldigvis tester Mattilsynet blåskjell fra forskjellige
steder langs kysten hver uke. Du kan sjekke
blåskjellvarselet på matportalen.no eller ringe
blåskjelltelefonen på 820 33 333.

– 2 kg ferske blåskjell
– 3 ss matolje
– 1 stor sjalottløk,
hakket
– 2 cm fersk ingefær,
finhakket

– 2 hvitløksfedd,
finhakket
– 1/2 rød chili
– 1 neve fersk
koriander, hakket
– 2 lime, i båter
– aluminiumsfolie

Fremgangsmåte:
1. Sjekk blåskjellene, og kast alle skjellene
som er knust eller ikke lukker seg når du
klemmer på dem. Blåskjell som ikke åpner
seg når de er kokt må også kastes. Fjern
skjegg og rur på skjellene.
2. Legg cirka 2 meter med aluminiumsfolie
på benken og brett den dobbelt.
3. Ha olje utover aluminiumsfolien. Legg
blåskjellene oppå, sammen med løk,
ingefær, hvitløk og chili. Pakk godt sammen
så det blir tett.
4. Legg blåskjellpakken på bålet eller grillen
uten å utsette den for direkte flammer. Da
kan det svi seg! La den ligge i 10 minutter.
5. Åpne pakken og ha hakket koriander og
limesaft over de nydampede blåskjellene.
Tips: Prøv deg frem med forskjellige friske
urter. Det beste er å dyrke selv fra økologiske frø!

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.
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HVEM
ER
BARNAS KLIMAPANEL?

NATUR OG UNGDOM

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

De er et talerør for norske barn når det
gjelder klima og barns fremtid. Vi presenterer Barnas Klimapanel!
FOTO: Melisa Fajcovic

ELIDA, OSLO
Agentnavn: Elida2411
Favorittdyr: Panda
Miljøhelt: Leonardo Di
Caprio

KAJA, LOFOTEN
Agentnavn: Lofotjenta
Favorittdyr: Lemurer, de
er nemlig noen skikkelige
luringer.
Miljøhelt: Inger Anne, voksenkontakten i lokallaget
mitt. En ekte miljøverner.

SARA, OSLO
Agentnavn: Sara kul hatt
Favorittdyr: Katter, helt
fantastiske vesener.
Miljøhelt:
Christiana
Figueres, FNs klimasjef. Jeg har gitt henne tre
klemmer! Hvordan fikk jeg
til det? Jeg spurte! Hun er
kjempe smart og hyggelig!

ELIAH, OSLO
Agentnavn: Kjakan24
Favoritt dyr: Skilpadde
Miljøhelt: Nina Jensen

FLEIRE FJORDER
Å REDDE!
Det er ikkje berre Førdefjorden som
er truga av gruveselskapene.
TEKST: Marta Valentinsen / FOTO: Helene Lind Jensen

I tre veker aksjonerte me i Natur og Ungdom
for å hindre prøveboringane på Engebøfjellet ved
Førdefjorden. Dette var berre ein smakebit på aksjonane som kjem om gruveselskapet faktisk byrjar å bore i fjellet. Men Førdefjorden er ikkje den
einaste fjorden folk er klare for å aksjonere mot.
Repparfjorden i Finnmark er truga av gruveselskapet Nussir ASA, som vil leite etter kopar.
Regjeringa har gitt løyve til å dumpe avfall som
tilsvarar 17 lastebillass i timen, kvar time, kvar
dag i 20 år framover. Det er nok til å øydeleggje
alt liv som bur der.
Noreg er berre eit av fem land i verda som
framleis dumper gruveavfall på sjøen. Av dei fem
landa, er Noreg det einaste som planlegg å la
fleire fjordar bli dumpa i. Natur og Ungdom jobbar for at ingen nye fjordar skal bli øydelagd av
gruveindustrien, anten det er i Sogn og Fjordane
eller Finnmark. La norske fjordar leve!
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
MINIAGENT MAX
Max på snart 5 år er veldig opptatt av kildesortering!
TEKST: Mike Kristiansen / FOTO: Lill Jørgensen

Han spør alltid hvor han skal kaste forskjellig
avfall og lærer fort. Max er også opptatt av at
mat vi kjøper på butikken ikke skal inneholde
palmeolje. Han blir veldig glad når vi finner
matvarer uten palmeolje!

TA
VAR E
PÅ
HAVET!

Hvor mange fisk som denne 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. juni 2016

En dag i påsken var Max ved Lille Lungegårdsvannet i Bergen og matet fuglene. Det var gøy!
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FARGELEGG MANETEN

TELL DELFINER!

Er det en rød eller blå manet? Kanskje
en regnbuemanet?

Hvor mange delfiner finner du her?

FINN VEIEN

Kan du hjelpe den rosa havhesten med å
finne veien til den grønne havhesten?

c)
b)
a)
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LOKALLAGET
Fra venstre: Styremedlem Askild Vagnildhaug,
nestleder Simen Lyngmo, styremedlem Lukas
Johansen, Nina Morvik fra Kreativt Gjenbrukssenter og Johannes Morvik-Nordal.

LOKALLAGS

NYTT

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

MILJØAGENTENE I BODØ
Miljøagentene i Bodø har
møteplass på Kreativt
Gjenbrukssenter i Salten.

Lokallaget i Bodø startet opp like før jul. Nå har de
også holdt sitt aller første årsmøte!
TEKST: Hege Torghatten / FOTO: Kaja Stang Opsahl

Tirsdag 15. mars holdt Miljøagentene i Bodø sitt aller første
årsmøte. Laget startet opp like før
jul i fjor, og framover har vi mange
spennende planer. Det første
vi skal gjøre er å lage en egen
miljøagentfane som vi kan gå under i borgertoget på 17. mai.
Det blir gøy!

Miljøagentene i
Sandefjord har vært i lokalavisen og oppfordret alle til å
bidra til å mørklegge byen i en
time. De har også laget oppskrift
på hvordan folk kan markere Earth
Hour og fått mye positiv respons
på dette.
Miljøagentene i Vågan og
Miljøagentene i Oslo / Akershus har markert seg mot oljeboring i Lofoten med vardebrenning
og appell.

Vi er så heldige å ha møteplassen vår på Kreativt Gjenbrukssenter i Salten, hvor vi kan velge
og vrake blant flotte gjenbruksmaterialer som vi kan lage fane av.
Her er det også god plass, både
ute og inne, til andre miljøaktiviteter. Og til neste år, da vil vi
reise helt til Lofoten for besøke
det andre lokallaget i Nordland
– Miljøagentene i Vågan!

Miljøagentene på Askøy har
hatt journalistkurs og skrevet
leserinnlegg i lokalavisen om farlig
veiovergang, og mangel på gang
og sykkelveier.
Miljøagentene i Kringlebotn
har hatt årsmøte og påskesjokoladefabrikk. Over 20 Miljøagenter deltok i å lage deilig
miljøvennlig påskesjokolade. De

På gjenbrukssenteret kan miljøagentene velge og vrake blant
gjenbruksmaterialer de kan lage
fane av.

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

VIL DU STARTE LOKALLAG?

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

hadde også returkartonglotteri,
der alle hadde med seg kubber
med melkekartonger som fungerte
som lodd i lotteriet.
Det har vært arrangert mange
flotte årsmøter den siste tiden, med
tilhørende spennende aktiviteter.
Vil du presentere det nye styret i
Miljøagentrapporten? Send en
epost til hege@miljoagentene.no.
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HVALROSS
Hvalrossen lever i det kalde havet omkring Nordpolen,
hvor den svømmer rundt mellom isflakene og hviler
seg på land innimellom.

sjøstjerner og sjøpiggsvin, men
også sel, små hvaler og sjøfugl.

Hvalrossen er i slekt med
sjøløver og seler, og har luffer til å
Hvalrossen har en stor luftsekk i støtte seg på og bevege seg med,
halsen som gjør at den kan duppe akkurat som sine slektninger.
Huden til hvalrossen har et tykt
med hodet over vannet uten å
synke, og den kan også sove i van- spekklag som gjør at den tåler kulnet. Hvalrossen jakter som regel i da om vinteren. Den er vanligvis
grunt vann, men innimellom dykker enten brun eller gulbrun i fargen
den så dypt som 100 meter. Den og har lange støttenner.
Hvalrossen bruker støttennene til
spiser for det meste muslinger,
å rote rundt i havbunnen etter mat.
Den bruker også støttennene til å
hale seg opp på isflak, i tillegg til at
de er et effektivt våpen mot isbjørn.

KILDE: wwf.no / BAKGRUNNSFOTO: Pelo Pantón, Flickr

En hvalross kan faktisk veie så
mye som to tonn! På grunn av
vekten beveger den seg klossete
og langsomt når den er på land,
og derfor trives den best i vannet.
Hvalrosser er sosiale dyr og liker
seg i grupper sammen med andre
hvalrosser.
FOTO: U.S. Fish and Wildlife Service

Vi vet ikke helt hvor mange hvalrosser som finnes i verden. Hvalrossen har alltid vært jaktet på, på
grunn av støttennene og spekklaget i huden. Men i dag er det klimaendringene som er den største
trusselen. Klimaendringer gjør at
havisen trekker seg tilbake, og
fører til at hvalrossen blir nødt til
å trekke opp på land i store klynger. Disse klyngene kan av og til
bestå av flere tusen dyr, og når så
mange dyr er samlet på et lite område hender det at hvalrossene får
panikk. Dette kan noen ganger bli
så voldsomt at mange hvalrosser
dør som følge av det.
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VINNERNE AV TEGNEKONKURRANSEN

Tusen takk til alle som sendte inn tegninger til tegnekonkurransen i forrige nummer
av Miljøagentrapporten! Vi har fått inn et hav av morsomme og flotte fisker. Her er
tegningene som vant konkurransen. Premier vil bli sendt til dere i posten. Vi gratulerer!

Denne flotte potetfisken er laget av 10 år gamle Signe fra Manndalen i Kåfjord.

Denne fargerike fisken er det 11 år gamle Frida
fra Bergen som har sendt oss.

Denne tohornete koffertfisken er laget av 12 år
gamle Daniel fra Ås!
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OPPSLAGSTAVLA
MILJØTIPS:

Panteflasker er mest miljøvennlig,

fordi de kan brukes om igjen. Når
du panter plastflasker, kan du
Kjøp flasker
gjerne la korken være på flasken.
som kan pantes!
Korkene smeltes om og blir til nye
korker. Når vi bruker flasker om
Panteflasker kan brukes igjen, trenger vi ikke lage nye flasker,
og bruker dermed mindre plast!
mange ganger!

HOT
Strandryddedagen
Den 7. mai arrangerer
Hold Norge Rent
Strandryddedagen
over hele landet. Vær
med og bidra til å
gjøre norske strender
renere! Ta med deg
noen venner og noen
voksne og meld dere
på Strandryddedagen
på holdnorgerent.no!

Oljeboring

Gruvedumping

Mikroplast

OR

NOT
Vårblomster

Å verve en ny
miljøagent!

Å ta vare på havet!

Isen smelter i
Arktis!
Isen i Arktis smelter
raskere og raskere.
I januar ble det målt
temperaturer hele 6
grader varmere enn
normalt! Når isen
smelter mister isbjørnen leveområdene
sine. Mange andre
arter er også truet av
klimaendringer og issmelting i Arktis.
Kilde: WWF
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RØDLISTA:

KVEITE
Kveita kan bli kjempestor! Og hunnen blir
mye større enn hannen.
KILDER: Havforskningsinstituttet og
Naturvernforbundet

Kveita er en fisk som er i slekt
med flyndra, og holder til i NordAtlanteren. Den gyter i dype
groper på fiskebankene langs
kysten eller i fjordene. Den liker
blant annet å spise brosme,
ulker, hyse, torsk, sild, lodde og
blekksprut.
En hunnkveite kan bli nærmere
300 kilo tung, mens hannkveita
blir opptil 50 kilo. Hunnkveita lever
også mye lenger enn hannen, og
kan leve i opptil 60 år. De eldre
og større kveitene lever gjerne på
dypt vann fra 300-2000 m dyp.
De unge kveitene holder seg på
grunnere vann langs kysten.
På 1930-tallet fiska de veldig
mye kveite og bestanden gikk
ned. Etter det har den ikke klart
å ta seg opp igjen. I dag står den
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: Mads Schwencke @madsography

MILJØKJENDISEN

SIMEN KNUDSEN
Simen Knudsen er surfer og innmari opptatt av å ta
vare på havet. Sammen med andre miljøengasjerte
surfere, startet han Nordic Ocean Watch i 2013.
Hva tenker du om miljøet i dag?
– Jeg synes vi tenker så mye
på CO2 at vi glemmer hva roten
til miljøproblemene våre egentlig
er: forbruk og fråtsing. De fleste
miljøproblemer har rot i et behov
hos oss som individ og forbrukere.
Det viktigste vi kan gjøre er å moderere oss i måten vi lever på. Også
må vi forstå at det vi må gjøre her
oppe i fråtse-Norge for å redusere
vårt fotavtrykk, ikke er det samme
som folk i f.eks. Brazil eller Kina må
gjøre, men like viktig! Poenget er at
alle må gjøre noe. Å ikke gjøre noe
er urettferdig, og usolidarisk.

Simen rydder stranda for søppel.
FOTO: Mads Schwencke @madsography

Hei Simen! Hva holder du på
med for tiden?
– Akkurat nå pakker jeg bagen for å
dra vestover, der hvor bølgene bråker!
Skal henge ut i Hoddevik i påsken og
få surfet litt, ryddet på stranden, og
kanskje til og med kjøre litt pudder. Et
skikkelig kinderegg!
Du er jo leder for Nordic Ocean
Watch. Hva driver dere med
der?
– Vi er et miljøkollektiv som ønsker å
ta vare på havet, og prøver å få flere til
å bli med på det. Så vi jobber en del
med å fortelle historien til havet, hva
som skjuler seg der, hvilke miljøproblemer det står overfor, og hvordan hver
av oss kan bidra til å redde det på vår
egen måte.

Hvorfor startet dere Nordic
Ocean watch?
– Havet er faktisk svært nær kollaps.
Og uten et levende hav kan vi ikke ha
en levende planet. Det vil si at hvis vi
skal ha en fungerende planet i fremtiden må vi alle begynne å bidra i dag,
spesielt de som bruker havet mest. Så
vi startet NOW for å skape havambassadører av surfere og vise hvordan vi
kan gi noe tilbake og bidra til at havet
blir et bedre sted.
Er du glad i å være ute i
naturen?
– Ja. Jeg er litt hekta på det, tror jeg.
Så jeg må ha en regelmessig dose
utelek. Helst ved sjøen. Men snø og
skog er digg, det også. Godt for kroppen, og for hodet.

Hva er ditt beste miljøtips?
– Mitt beste miljøtips er å kutte ned
kjøttforbruk med minst 80%. Det er
bra og effektivt for klima, for regnskog,
for havet, for dyrene, for vannsløsing,
og for din egen kropp.
Har du en hilsen til Miljøagentene?
– Gjør det kult å leve miljøvennlig
og ta riktige valg! Ikke sløs vekk tid
på å legge all skyld på de voksne,
fordi det er få som har «ødelagt»
naturen med vilje. Bruk heller tiden
på å gå foran som gode eksempler
og vis hvordan en bedre verden kan
se ut. Lev i dag sånn som dere vil
at fremtiden skal bli. Dere er råkule,
og jeg synes dere gjør en kjempebra og viktig jobb! Og ikke glem å ta
vare på havet! Tavaha!
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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
lever i havet!

2

1

IKKE
FAR

IKKE DIT
MORO

2

IKKE
PYSE

FLIRE

IKKE
BIL

INNI

LAGER KAKE
VENNEN TIL
ASTERIX

MESTERSKAP

POMP
OG ... VRIEN

IKKE
MØKKETE

SKUER

RYDDE
SENGEN

IKKE ELEV

IKKE
OPPE

SVAR:
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SUPPEREDSKAP

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

Over halvparten SANT USANT
av jorda dekkes
av hav.
SANT USANT
Førdefjorden
trues av gruvedrift.

Ingen dyr dør SANT USANT
av plastsøppel
i havet.
Hvalrossen
veier aldri mer
enn 30 kilo.

SANT USANT

Hunkveita kan
bli større enn
hankveita.

SANT USANT

Tuvalu ligger i
Stillehavet.

SANT USANT

Nordic Ocean
Watch ble
startet i 2015.

SANT USANT

Strandryddedagen 2016
er 7. mai!

SANT USANT

3 FISKEARTER
Stokk om på bokstavene. Da vil du få navnene
på seks fiskearter som finnes i Norge!
1.

2.

SKROT
3.

DEDEJG

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

1. FERSK

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

KOPPER

2. POTET

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

SMYKKE

3. VANN

4.

RØTER

4 FELLES ORD

SKAL

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

4. SAND

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

5. TEGNE

RYDDEDAG

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

5.

6.

BABLEBRIF

BEISTINT

6. VÅR

SKINN

SØPPEL

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

VASE

7. KJØLE

DØR

8. HODE

TREKK

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

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

Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av kule premier! Svarfrist: 10. juni.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________
5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3 - fiskearter:
1:_______________ 2:_______________ 3:_______________
4:_______________ 5:_______________ 6:_______________
Premieoppgave 4 - felles ord:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________
5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Premieoppgave Miniagentene:.......................fisker
Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................
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HÅP FOR HAVET?
7. mai åpner en utstilling om marin forsøpling ved Norsk Maritimt Museum
som heter «Håp for havet?».
Utstillingen setter problemene med søppel i
havet på dagsordenen. Mange er ikke klar over
at søppel, særlig plastsøppel, i havet er en miljøtrussel. Men det vil de vite når de har sett utstillingen! Utstillingen vil blant annet vise undervannsbilder og vise fram mange av de merkelige
tingene som dykkerne ved museet har funnet.
Norsk Maritimt Museum ligger på
Bygdøy i Oslo.
FOTO: Pål Nymoen, Norsk Maritimt Museum

DEN STORE
PANTEDAGEN
Miljøagentene arrangerer pantedag
lørdag 21. mai! Nå er det endelig vår,
og Miljøagentene planlegger noen
morsomme panteaktiviteter.
Det blir konkurranse mellom lokallagene om å
samle inn mest pant. Har du ikke lokallag, kan du
selvfølgelig fortsatt være med i konkurransen sammen med noen miljøengasjerte venner! Panten
skal vi gi til et godt formål.
Det blir også sjekk av panteautomater der dere
kan gi ros (eller litt ris) til butikken der dere bor.
Dere kan også sjekke hvor gode folk er på å
pante. Mer informasjon om alle disse aktivitetene
kommer snart! Følg med på nettsidene – og hold
av lørdag 21. mai.
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MILJØAGENTENE
HAR BURSDAG!
I år blir Miljøagentene 10 år!
Det må vi selvfølgelig feire. Vi på hovedkvarteret
holder på å planlegge en skikkelig fest 4. juni i Oslo.
Vi skal også invitere alle miljøagenter til å feire.
Kanskje du vil verve en venn som bursdagsgave?
Følg med på nettsidene våre!

LØSNINGER OG VINNERE
Løsninger og vinnere for
premieoppgavene i
FELLES ORD:
Miljøagentrapporten nr 1 / 2016: 1. Plomme 2. Tann

LØSNING PÅ RAVN-HISTORIEN:

TELL BANANSKALL:

VINNER: Andrea Marie Malm, 10 år,
fra Oslo

Det er 6 bananskall i bladet.

KRYSSORD:

3. Alarm
4. Vann 5. Vei 6. Snø
7. Jordbær 8. Fjell

SUKOKU:
Løsningstall: 40

Løsningsordet er Flaskepant.

VINNERE:

SANT ELLER USANT:

Jørgen Wiger, 6 år, fra Vikersund

Det er skuddår! Vanligvis har februar
nøyaktig fire uker, men i år har den én
dag ekstra, nemlig oddetallsdagen
29. februar.

Gratulerer, alle sammen!

Hans Kristian Wiger, 8 år, fra Vikersund

1 – SANT, 2 – USANT, 3 – USANT,

Embla Linnea Nordal, 10 år, fra Vinterbro

4 – SANT, 5 – SANT, 6 – USANT,

Sander Olufsen, 12 år, fra Svolvær

7 – USANT, 8 – SANT

Julie Sofie Hauger, 6 år, fra Aurskog

LØSNING PÅ «TELL DELFINER»
PÅ SIDE 25:
Det er 14 delfiner.

LØSNING PÅ «FINN VEIEN» PÅ SIDE 25:
Alternativ a er riktig vei.

c)
b)
a)

KARSTEN OG PETRA
- alle vil ha en bestevenn

Når Karsten og Petra spilles på Torshovteateret til våren, skal Miljøagentene samarbeide
med dem om en bruktbutikk inne på selve teateret! De, som vi, synes nemlig at gjenbruk
er en viktig ting vi kan gjøre for å ta vare på jordkloden!
Forestillingene går fra april til juni.

