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HEI!
Så kult at du vil bidra til å ta vare på jorda ved å 
bli en ekte miljøagent! Vi er sikre på at du kommer 
til å oppleve mye morsomt og lærerikt i den spen-
nende tida som ligger foran deg. Kanskje du er 
ny i et lokallag, kanskje det ikke finnes noe lokal-
lag der du bor. Kanskje du ikke vet hva et lokallag 
er! Vi skal forklare dette og mye mer, før vi gir deg 
mange forslag til hva dere kan gjøre av aktiviteter.
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ALLTID MILJØAGENT!
Du er miljøagent 24 timer i døgnet. Tenk 
miljøvern i alt du gjør og prøv å gjør minst 
en miljøvennlig ting hver dag. Her er våre 
miljøtips:

Løs 
hemmelige 
oppdrag.

Spar vann, 
bruk dusj i 
stedet for 
badekar

Skru av lys i 
de rommene 
som ingen 
bruker

Bruk 
handlenett

Pass på 
de voksne

Pant alt 
alltid

Gå, sykle 
eller kjør buss 
til skolen

Sorter og 
resirkuler 
søppel

Kjøp og 
spis 
økologisk

Pass på 
naturen

Naturen skal ivaretas for «etterslekten» - og det betyr 
jo oss og våre barn – og deres barn! Miljøagentene 
vil gi menneskene rundt oss kunnskap om hvordan 
det står til med naturen og miljøet, og hva som på-
virker dem. På denne måten kan vi alle lettere velge 
å gjøre ting som er bra for miljøet. 

For Miljøagentene er det viktig at barn også enga-
sjerer seg i miljøsaken og at deres meninger blir 

hørt. Dette er forankret i FNs barnekonvensjon, som 
er egne rettigheter for barn. Her står det at «Barnet 
har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og 
barnets meninger skal tillegges vekt.»

Det er ikke vanskelig å bli en aktiv miljøagent! Dere 
trenger ikke være mer enn et par stykker for å starte 
lokallag i Miljøagentene. Spør noen venner av deg 
om de vil være med, eller kanskje noen på skolen 
din! Når dere har samla en gjeng, så avtal hvor og 
hvor ofte dere skal møtes. De mest aktive grup-
pene møtes hver uke, andre derimot har en eller to 
aktiviteter i året. Det er opp til dere å finne ut hva 
dere har tid og lyst til. Verken penger eller lokaler 
er veldig viktig for at et lokallag skal fungere, men 
det gjør det ofte lettere å organisere aktiviteter og 
holde orden på papirer. Så må du spørre en vok-
sen om hun eller han vil være voksenkontakt for 
dere. Voksenkontakten må ordne litt praktisk med 
Hovedkvarteret vårt, og så er dere i gang! Hoved-
kvarteret blir alltid glad for å høre om deres opp-
drag, og hjelper dere mer enn gjerne med ting dere 
lurer på! Så send oss gjerne et brev, en e-post, ring 
oss eller send en tekstmelding! 

LOKALLAG: Det er i lokallagene alt det mor-
somme skjer! Hvis du vil starte opp som miljøagent, 
så trenger du bare å finne fire stykker som vil være 
med. (Husk at en må være voksen!) Lokallaget 
møtes hver gang dere gjør noe sammen, og det er 
dere som bestemmer hvor ofte det er.  

LEDER: Lederen i et lokallag er den som er sjefen 
i styret, og minner de andre på når det er aktivi-
teter og møter. Han eller hun har hovedansvar for 
at det legges aktivitetsplaner og at de gjennom-
føres. Lederen kan være enten en miljøagent eller 
en voksen. 

STYRET: Både barn og voksne kan sitte i styret 
hos Miljøagentene. Dere må være minst tre per-
soner, og minst en må være voksen. Husk at alle 
kan være med i lokallaget, ikke alle må sitte i styret!
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HVA ER MILJØAGENTENE?
Miljøagentene jobber med et tema som 
er så viktig at det har fått en egen para-
graf i Norges grunnlov! 



STYREMØTE: Styret møtes og 
snakker om hva planene er for den 
neste tiden. Hvor ofte dere vil møtes, 
er noe dere i styret blir enige om. 
Hva med et fast møte i måneden, 
eller kanskje det passer bedre med 
hver tredje måned? 

ÅRSMØTE: En gang i året må 
hvert lokallag ha et årsmøte. Her 
får vi se demokratiet i praksis! På 
årsmøtet får medlemmene brukt 
sin stemmerett, og styret må svare. 
Her velges nytt styre, og lokal-
lagets medlemmer blir enig om 
hvordan de skal jobbe det neste 
året, og med hva. Bestemmelser 
gjort av årsmøtet kan kun endres 
av et årsmøte, og styret i lokallaget 
må derfor følge det årsmøtet har 
bestemt. Kort sagt er årsmøtet noe 
av det mest spennende som skjer i 
løpet av året! 

LANDSMØTE: Annethvert år arran-
geres det landsmøte for alle i Miljø-
agentene. Her bestemmer vi hva hele 
organisasjonen skal jobbe med de 
neste to årene! To fra hvert lokallag kan 
være med på å bestemme dette og 
hvem som velges inn i sentralstyret. 

SENTRALSTYRET: På landsmøte 
velges det medlemmer til sentral-
styre. De skal styre Miljøagentene 
i de to årene mellom landsmøtene. 

VEDTEKTER: Vi kan kalle vedtek-
tene Miljøagentenes lover. De sier 
noe om hvordan ting skal gjøres i 
Miljøagentene.

LANDSLEIR: De årene det ikke 
landsmøte, har vi landsleir. Dette 
er en hel helg med morsomme og 
lærerike aktiviteter. Og selvfølgelig 
er det sosialt! 
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VERDEN TRENGER 
FLERE MILJØAGENTER!

INNMELDING

Visste du 
at Miljøagentene 

er barnas 
miljøvernorganisasjon? 

Alle barn kan 
bli med!

Gå inn på 
www.miljoagentene.no/

vervepremie og velg premien 
du vil ha.

Så kult! 
Vi må ta vare på miljøet. 

Hvordan blir jeg 
medlem?

Trenger du flere 
verveblokker, ta kontakt 

med Hovedkvarteret. 
Vil du vite mer om verving? 

Gå inn på 
miljoagentene.no/verving.

Lykke til!

Husk å skrive at jeg 
har verva da!

3   Vips har du verva, Miljøagentene 
har blitt enda flere og du får vervepoeng 
som du kan bytte i en premie.

2   Få hjelp av en voksen: fyll ut verveblokka, 
eller gå inn på www.miljoagentene.no/innmelding.

1   Ta med verveblokken din, finn en 
venn og fortell om Miljøagentene.

Sammen er vi sterke og flere vil vi bli! Derfor er 
det viktig å verve flere miljøagenter. 



FO
TO

: J
o 

St
ra

ub
e

6



Vi slo opp i ordboka. ”Det å bruke (opp) noe”, 
sto det der. Og da er det kanskje mulig å forstå. 
Hvis vi forbruker for mye, så er det noe vi bruker 
opp. Vi bruker opp jorda vår, faktisk.

Alle tingene vi har, er laget av materialer som på 
en eller annen måte kommer fra naturen. Plast, 
for eksempel, som finnes i de aller fleste leker og 
mobiltelefoner og PC-er og TV-er, er laget av olje 
og gass. Og skiene våre, de er laget av glass-
fiber, og glassfiber lages også av gass. Stålet i 
skøytene våre kommer fra jern, som det er masse 
av i jordens indre.

For at olje, gass, jern, bomull, ull og alt som 
kommer fra naturen skal kunne bli til de tingene 
vi bruker og liker, kreves det mye. Maskinene 
som henter råstoffene ut av naturen, bruker energi. 
Bilene og båtene som kjører råstoffene til fabrik- 
kene, bruker energi. Alle maskinene på fabrik-
kene bruker energi. Så må alle varene som er 
laget, kjøres ut til butikkene. Til sammen blir det 
utrolig mye energi!

Og så alt søppelet, da! Før eller siden blir de aller 
fleste tingene våre til søppel. De blir liggende på 
en søppeldynge, eller de brennes opp. På dynga 
kan de skape store problemer. Miljøgifter siver ut i 

”Vi må ha et bærekraftig forbruk”, har du kanskje hørt noen si. Hva 
er egentlig forbruk for noe?

naturen, og metangass fra ting som råtner, stiger 
opp i atmosfæren. Det blir det mer klimaendringer 
av. Jo mer søppel, desto større problemer, altså. 
Er det ikke da smart å ha færre ting å kaste?

Det er ingen vits i å lage noe som ingen kjøper. 
Da kan det være lurt å huske på at det er vi som 
bestemmer! Det er faktisk du, jeg og alle vi som 
kalles for forbrukere som bestemmer hva som 
skal lages! Hvis mange nok lar være å kjøpe en 
ting, så er det ingen som vil lage den lenger.

Det er derfor vi skal tenke gjennom hva vi virkelig 
trenger, og hva vi virkelig har lyst på. Det er moro å 
ønske seg ting, og det er supert å ha det gøy med 
leker og spill og ski og skøyter.

Men har vi ikke også en mange ting som ikke er 
så morsomme? Ting som var gøy en veldig kort 
stund, og så ble de kjedelige? Kan du komme 
på noe? Det er bedre å kjøpe færre ting som vi 
virkelig liker, enn masse ting som vi fort blir lei. 
Gjenbruk kan være en løsning. Det betyr at ting 
brukes om igjen og om igjen. Vi kan arve klær av 
hverandre, og bytte spill og leker når vi er lei av 
våre egne. Og tenk på biblioteket! Så lurt det er 
at alle kan låne den samme boka etter hverandre 
i stedet for at alle skal kjøpe hver sin.

AKTIVITETER:
FORBRUK
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LAG EN 
SØPPELÅKER

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Litt søppel, f.eks. en epleskrott og 
noe av metall, plast og papp.

Litt jord. Om du ikke har hage kan dette 
gjøres i blomsterpotter.

En liten spade.

En pinne (feks en ispinne) og sett på 
skilt med lapp hvor det står hva du 
har gravd ned og når.

ÅRSTID: Vår, sommer, høst

HVA: Grav ned ulike typer avfall og se hva som 
skjer med avfallet når det har ligget i jorda en 
stund.

HVORFOR: En del ting klarer naturen å 
bryte ned. Det som blir helt borte, er egentlig 
ikke borte. Det er bare brutt ned til veldig små 
deler, som naturen igjen bruker for å bygge 
opp nye ting, som en blomst eller et tre. Men 
vi mennesker lager en del ting som naturen 
ikke klarer å bryte ned, og de er det viktig at 
vi aldri kaster fra oss i naturen. Dyrk din egen 
søppelåker og finn ut hva naturen ikke klarer å 
bryte ned.

SLIK GJØR DU: Finn fram noe søppel laget 
av glass, metall, plast, papp. 
Grav det ned og sett på et liten skilt så du vet 
hva som er begravet hvor i hagen. 
Grav også ned litt matavfall, f.eks. en potet, et 
bananskall, en tepose eller en epleskrott.
Sett på skilt og la det ligge i jorda så lenge 
som mulig. 
Grav det fram igjen og se hva jorda har begynt 
å bryte ned og hva som ser ut nesten likt som 
da du gravde det ned.
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FOTO: London Permaculture
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LAG EN 
SØPPELÅKER

ARRANGER BYTTEFEST!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
En stor eller liten gjeng. At alle tar med 
seg noe de vil bytte bort. Post-it lapper 
eller lignende. Et sted å ha festen. 

ÅRSTID: Alle

HVA: Inviter venner, lokallaget eller naboer og 
ha en byttefest. På byttefesten kan dere bytte 
klær, sports-utstyr, leker, spill. Alt som ikke er 
ødelagt kan byttes.

HVORFOR: Fordi det er gøy og er en miljø-
vennlig måte å få nye ting på. Vi kjøper og 
kaster mer og mer for hvert år som går, og 
ofte kaster vi ting som helt fint kan brukes.

SLIK GJØR DU: 
Inviter folk til byttefesten i god tid. 
Innlevering og utstilling: Alle tar med seg 
en eller flere ting de ønsker å bytte bort. Det er 
viktig at tingene er fine og ikke ødelagt. For hver 
ting man har med seg til byttefesten får man en 
post-it lapp med navnet sitt på. Så legger man 
alle tingene utover slik at alle kan se dem. Er 
det en stor byttefest kan man ha ulike ting ulike 
steder. Klær et sted, leker et sted, sports-utstyr 
et sted osv. 
Lappeklistring: Så går alle rundt og klistrer
lappene sine på tingene de ønsker seg. Det er 
lov til å klistre lappen sin på ting som allerede 
har en lapp. 
Fordeling og loddtrekking: Etter en stund 
er lappeklistringen over. Dette tidspunktet kan 
bestemmes på forhånd. Tingene med én lapp 
går til de som har ønsket seg dem. Er det flere 
lapper på en ting blir det loddtrekking. 
Til slutt kan man kose seg med litt økologisk 
snacks og se på de fine nye tingene man har fått.

ELLERS:  I 2013 kastet nordmenn 441 kg per 
innbygger. Dette er 11 kg mer enn i 2012. I dag 
kaster vi dobbelt så mye som for 20 år siden. Vi 
må prøve å kaste mindre, og da kan vi bytte mer, 
og slutte å bruke og kaste. Les mer www.loop.no

TIPS: Hold byttefest-bursdag! Inviter alle til å ta 
med seg en leke de vil bytte bort. Da vil alle få 
oppleve å få en gave, og så er det miljøvennlig 
og koster ingenting.
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LAG KJØKKENHAGE

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:

ÅRSTID: Alle

HVA: Lag en liten kjøkkenhage. Start med en 
liten hage på f.eks 2-4 kvm det første året og 
dyrk vekster som er enkle å få til. Bruk gjerne jord 
fra ferdig omdannet kompost. Lær deg å lage 
mat fra kjøkkenhagen om sommeren og høsten.

HVORFOR: Å dyrke sin egen økologiske mat er 
det mest miljøvennlige du kan gjøre. Dessuten er 
det sunt, smaker kjempegodt og er morsomt å 
holde på med!

SLIK GJØR DU: Spa opp et lite bed. Ta vekk 
alt ugresset og gjødsle godt med ferdig kompost 
eller dyregjødsel (ikke hønsegjødsel, den er for 
sterk). Det aller enkleste første året er å sette 
ferdige planter rett i svart maisplast.
Hvis du vil kan du bruke skiltene på neste side, 
og lime dem på en liten pinne. En ispinne passer 
bra. Så stikker du pinnen ned i jorda ved planten 
som står på lappen. På de to neste sidene finner 
du noen lapper som er ferdig utfyllt, og noen som 
du kan fylle ut selv.

En jordlapp

Greip 

Spade 

Vannkanne 

Gjødsel

Planter

Frø  

FOTO: Postman76 / Flickr
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LAG DINE EGNE
KULLSTIFTER

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Noen fingertykke pinner 

Et bål 

Tom blikkboks 

Tegneark

ÅRSTID: Denne aktiviteten kan du gjøre så lenge 
det er lov til å tenne opp bål i naturen. Det kan du 
både høst, vinter og vår. Husk å sjekke datoene!

HVA: Lag dine egne kullstifter

HVORFOR: Fordi det er artig å lage noe på 
egenhånd og de fungerer overraskende bra.

SLIK GJØR DU: Bruk (voksen) lillefingertykke, 
knekte pinner. Sett dem i boksen, og snu denne 
på hodet i bålet. Når den har stått en stund, 
svært avhengig av hvor varmt bålet er, er kullstif-
tene ferdige. Ta fram tegneark og prøv!

ELLERS: Det er ikke så lett å tegne på ark uten å 
ha noe å legge det på. Finérplater eller lignende i 
A-4 størrelse vil hjelpe kunstnere i alle aldre. Det 
er også veldig viktig at dere får hjelp av en vok-
sen til å tenne bålet!
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MILJØVENNLIG

JUL!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Gråpapir eller avispapir

Fargeblyanter

Tomt syltetøyglass 

Saks                             Lim

Klistremerker             Gamle blader

ÅRSTID: Jul

HVA: Miljøvennlig julepapir

HVORFOR: Vi bruker mer enn 50 millioner meter 
gavepapir hver jul. Det er ikke særlig miljøvennlig. 
Julegavepapir inneholder mange fargestoffer og er 
ofte vanskelig å resirkulere.

SLIK GJØR DU: Lag gavepapiret ditt selv. 
Bruk gråpapir eller avispapir som du kan tegne 
på, lime på klistremerker eller bilder som du 
har klippet ut fra gamle blader. Gir du bort noe 
spiselig kan du ha det i et tomt syltetøyglass 
som du kan pynte.

ELLERS: Kanskje gaven du gir bort kan være 
hjemmelaget? Gjerne noe som kan spises eller 
brukes opp. Kanskje du kan lage ristede mandler, 
hjemmelagde karameller, eller hjemmelaget 
syltetøy? Eller du kan gi bort et gavekort på en 
tjeneste eller en opplevelse. For eksempel at du 
skal støvsuge hele huset eller vaske bilen.

FOTO: Marju Randmer

FOTO: Sarah Gilbert
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BLI EN EKTE
MILJØJOURNALIST

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Penn / blyant

Papir

Kamera

ÅRSTID: Alle

HVA: Sørg for at flere får vite om miljøproblemene 
der dere bor. Lag en artikkel og send til lokalavisa!

HVORFOR: Dere lærer hvordan mediene 
fungerer og hvordan dere får oppmerksomhet 
om saker dere er engasjerte i.

SLIK GJØR DU: Først må du finne ut hva du 
vil skrive om. ”Den nye veien til butikken ødeleg-
ger for blåveisen” og ”Nærbutikken tar inn flere 
økologiske varer” er slike ting miljøjournalister 
skriver om.
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ELLERS:
En artikkel bør inneholde:
1. Overskrift: Kort om hva saken handler om. 
2. Ingress: Introduksjon på en eller to setninger.
3. Brødtekst: Hovedteksten som er selve saken. 
4. Bilde og bildetekst: Ta bilde av menneskene 
eller stedet saken handler om.

Hvem, hva, hvor, når og hvorfor:
Journalister skal fortelle mye med få ord. Forsøk å 
svare på fire spørsmål allerede i ingressen: - HVA 
har skjedd, - HVEM har det skjedd med - HVOR 
og - NÅR skjedde det? - I brødteksten svarer 
journalisten på HVORFOR det skjedde.

For at andre skal lese det du har skrevet... 
...kan du for eksempel sende inn saken til lokal-
avisa, miljøjournalistsiden på miljoagentene.no eller 
Hovedkvarteret (post@miljoagentene.no). Du kan 
også legge ut teksten på sosiale medier som Face-
book og Instagram, dersom lokallaget har profil der.

FOTO: Carissa Rogers
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Tenk etter hvor mange ting du har som trenger 
strøm. Det tar litt tid å telle, ikke sant? Hver- 
dagen vår er helt full av ting som må ha strøm for 
å fungere. Strøm er energi som må komme fra et 
sted, og det er her problemene starter.

Det er en ting til med denne energien. Prob-
lemet er ikke bare det at vi bruker opp all oljen 
og gassen, det er også det at at vi slipper ut 
karbondioksid, eller CO2. For å frigjøre energien 
i olje og gass, må vi brenne det. Da frigjøres kar-
bon (C). Når karbonet møter oksygenet i lufta, 
dannes CO2.

CO2 er egentlig ikke farlig for naturen i det 
hele tatt. For eksempel er det CO2 i planter 
og i den lufta som kommer ut av munnen vår. 
Og vi pustet jo lenge før vi begynte å kjøre bil 
og fly.
Men nå er det blitt for mye CO2. Vi har kjørt så 
mye bil og fly at mengden CO2 har økt kraftig. 
Gasslaget som ligger rundt jorda, i atmosfæren, 
blir derfor tykkere. Når varmen fra sola kommer 
ned på jorda, slipper den ikke så lett ut i verden-

Uten energi ville alt stått stille, det er energien som får ting til å 
skje. Du kan ikke bevege deg uten den energien maten gir deg, bilen 
kan ikke starte uten at den får drivstoffet sitt, datamaskinen 
fungerer ikke uten strøm.

srommet igjen, og hele kloden blir varmere. Det 
er det som kalles global oppvarming.

Vi kaller CO2 for en klimagass fordi den påvirker 
været vårt. Klimaproblemet er altså at jorda blir alt-
for varm hvis vi ikke slutter å slippe ut så mye CO2.

Energien kan komme fra mange forskjellige 
steder. Vi kan brenne olje, gass eller kull, vi kan 
sende vann gjennom vannkraftverk, vi kan fange 
vinden med en vindmølle, eller vi kan samle opp 
solstråler med et solcellepanel. Forskjellen på disse 
energikildene er om de er fornybare eller ikke.

En ufornybar energikilde vil en dag ta slutt. En 
dag er det ikke mer olje igjen i havbunnen, og det 
tar flere tusen år før det dannes ny olje. Men vin-
den slutter aldri å blåse. Vinden er fornybar, den 
kommer tilbake igjen og igjen. Og sola skinner og 
skinner.

Derfor er det bra for klimaet å lage energi av for 
eksempel vann og sol, mens det ikke er miljøvennlig 
å bruke olje og gass.
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AKTIVITETER:

ENERGI



Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Hele året.

HVA: Sjekk at strømforbruket ikke er høyere 
enn nødvendig og pass på at elektriske 
apparater blir slått av.

HVORFOR: Dersom vi klarer å spare  strøm i 
Norge, kan vi sende miljøvennlig strøm til resten 
av Europa slik at de ikke trenger å produsere så 
mye forurensende strøm.  

SJEKK STRØMMEN!
DU TRENGER:

10 liters vaskebøtte

Penn, saks og papir

SLIK GJØR DU: Sparedusj er noe alle kan ha. 
Ta en 10-liters bøtte (vanlig vaskebøtte), sett 
dusjen på kaldt og skru vannet på fullt. Hvis det 
tar mindre enn 45 sekunder å fylle bøtta, bør 
dere kjøpe dere sparedusj.

Ta en runde rundt i huset og sjekk hva slags 
lyspærer dere har. Hvor mange gammeldagse 
lyspærer og hvor mange sparepærer har dere?

Lag små papirlapper der du skriver «Skru av  
lyset» og heng dem ved siden av hver lysbryter 
dere finner.

Sjekk hvor mange apparater dere har som kan 
stå i «stand by». Hvor mange av disse pleier 
dere å skru helt av?

FOTO: Benjamin Griggs
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Finn flere tips om aktiviteter på www.miljoagentene.no

Regnsjekken
DETTE TRENGER DU:

En temperaturmåler 

Nedbørsmåler   

AKSJONER AKTIVITETSARK

ÅRSTID: Høsten

HVA: Mål nedbør og temperatur. 

HVORFOR: Klimaet på jorda er i 
endring, noen steder får vi 
mer regn og lavere 
temperaturer. Ved å måle 
dette på samme tid hvert 
år kan dere sammenligne 
og registrere endringene 
over tid.  

SLIK GJØR DU:
Les av temperaturmåler og 
nedbørsmåleren som du 
har satt ute kl.08:00 hver 
dag. Husk å tøm nedbørs-
måleren slik at den er klar 
for neste døgns måling.  
Skriv ned deres målinger 
og legg inn dine data på 
www.miljolare.no

ELLERS: Det er spesielt mye fokus 
på denne øvelsen i 
ekstremværsuka (ca uke 
39) på NRK. Da vil Per Olav 
i Newton veldig gjerne at 
dere leser av temperatur 
og nedbør, og registrer 
resultatene for hele uka på 
www.miljolare.no. Vil du 
vite mer om regnsjekke se 
også www.regnsjekken.no 
Nedbørsmåler kan dere få 
tilsendt ved å henvende 
dere til Utdannings-
direktoratet på www.
utdanningsdirektoratet.no 

Finn flere tips om aktiviteter på www.miljoagentene.no

Regnsjekken
DETTE TRENGER DU:

En temperaturmåler 

Nedbørsmåler   

AKSJONER AKTIVITETSARK

ÅRSTID: Høsten

HVA: Mål nedbør og temperatur. 

HVORFOR: Klimaet på jorda er i 
endring, noen steder får vi 
mer regn og lavere 
temperaturer. Ved å måle 
dette på samme tid hvert 
år kan dere sammenligne 
og registrere endringene 
over tid.  

SLIK GJØR DU:
Les av temperaturmåler og 
nedbørsmåleren som du 
har satt ute kl.08:00 hver 
dag. Husk å tøm nedbørs-
måleren slik at den er klar 
for neste døgns måling.  
Skriv ned deres målinger 
og legg inn dine data på 
www.miljolare.no

ELLERS: Det er spesielt mye fokus 
på denne øvelsen i 
ekstremværsuka (ca uke 
39) på NRK. Da vil Per Olav 
i Newton veldig gjerne at 
dere leser av temperatur 
og nedbør, og registrer 
resultatene for hele uka på 
www.miljolare.no. Vil du 
vite mer om regnsjekke se 
også www.regnsjekken.no 
Nedbørsmåler kan dere få 
tilsendt ved å henvende 
dere til Utdannings-
direktoratet på www.
utdanningsdirektoratet.no 

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Høsten

HVA: Mål nedbør og temperatur.

HVORFOR: Klimaet på jorda er i endring, 
noen steder får vi mer regn og lavere 
temperaturer. Ved å måle dette på samme tid 
hvert år kan dere sammenligne og registrere 
endringene over tid.

SLIK GJØR DU: 
Les av temperaturmåler og nedbørsmåleren 
som du har satt ute kl.08:00 hver dag. Husk å 
tøm nedbørsmåleren slik at den er klar for neste 
døgns måling. Skriv ned deres målinger og legg 
inn dine data på www.regnsjekken.no

EN
ER

GIHVOR MYE REGNER DET?
DU TRENGER:

Temperaturmåler

Nedbørsmåler

FOTO: Moyan Brenn
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SITRONBATTERI

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
1 eller flere sitroner

3 stk kobbermetall (kobberstifter, en 
gammel 50-øring eller utenlandsk 
kobbermynt)

3 spiker (galvanisert som inneholder 
sink)

5 ledninger med klemmer eller 
kobbertråd

1 liten diode (en slags lyspære)

ÅRSTID: Alle.

HVA: Lag ditt eget batteri av en sitron.

HVORFOR: Vi bruker batterier til alt mulig. For 
å forstå litt mer om hvordan de funker, kan det 
være gøy å forsøke å lage et selv.

SLIK GJØR DU: Én spiker og én kobberbit inn 
i hver sitron med litt mellomrom mellom. Fest en 
ledning til spikeren ved hjelp av klemmer, hvis du 
har slike, eller surr kobbertråd rundt spikeren. 
Den andre enden av ledningen fester du til den 
ene foten på dioden. Forbind deretter det første 
kobbermetallet med den første spikeren, så det 
neste kobbermetallet med den neste spikeren. 
Det siste kobbermetallet skal du feste til den 
andre diodefoten. Med litt flaks lager nå sitron-
batteriet ditt nok strøm til at det blir lys i dioden!

Her er sitronene koblet til en strømmåler i 
stedet for en lyspære. Du kan fint bytte ut 
sitronene med poteter.
FOTO: Alexander Jones / Flickr
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Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Alle

HVA: Se hvor mye vann vi kaster bort på 
dagligdagse ting.

EN
ER

GIVANNSJEKKEN!
DU TRENGER:

To kvelder med tannpuss (en tann-
børste og tannkrem, en vannkran)

To litermål (eller to tomme melkekar-
tonger) og en bøtte

Penn og papir

HVORFOR: Noen steder i verden har 
mennesker kun 30 liter vann om dagen å 
leve for. 30 liter kan høres mye ut, så hvor 
mye bruker egentlig vi? 

SLIK GJØR DU: 
Mål hvor mye vann du bruker når du pusser ten-
nene, om du lar vannet renne hele tiden mens du 
pusser. Bruk et litermål som du setter i vasken 
for å måle vannet. Blir litermålet fullt kan du bytte 
det med et tomt litermål og helle innholdet i det 
første litermålet over i en bøtte. 
Når du er helt ferdig å pusse tenner måler du 
opp alt vannet i litermålet og i bøtta for å se hvor 
mye vann du har brukt. Skriv dette ned på et pa-
pir. Sammenlign med dagen etterpå der du skrur 
av vannet mens du pusser og bare skrur det på 
når du trenger det. FOTO: *Kicki* / Flickr
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FJÆRKAMP

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Alle

HVA: Lære om fornybar energi 

HVORFOR: Det finnes mange alternative 
måter å skape energi på. Nå skal dere gjøre 
dette selv. For å skape alternativ energi må vi 
tenke litt alternativt! 

DU TRENGER:
En fjær til hvert lag
Noe som kan markere start og mål
Minst to lag

SLIK GJØR DU: Hvert av lagene får utdelt en 
fjær. Den skal nå føres over gulvet og tilbake og 
dere får ikke lov til å ta på den eller løfte den 
på noen som helst måte. Hele laget skal samar-
beide. Laget har ikke vunnet før både fjæra og 
hele laget er tilbake over målstreken. 

ELLERS: Dersom dere ikke vet hvordan dere 
skal løse oppgaven, tenk over at det kanskje går 
an å bruke vindkraft. Kan dere lage vinden selv? 
Tenk utenfor boksen!

TRE GODE GRUNNER TIL Å 
HA FJÆRJAKT: 

1. Bryte vante måter å tenke på

2. Tenke på vindkraft som en god løsning

3. Ha det morsomt og utfordrende! 

FOTO: Nathan Jones / Flickr
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Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Alle

HVA: Lag din egen vindmølle, det er egentlig 
ganske lett.

HVORFOR: Fordi det er gøy å se hvordan en 
vindmølle virker!

EN
ER

GI

LAG DIN EGEN
VINDMØLLE

DU TRENGER:
Et firkantet stykke papp, 35 cm x 35 cm
To korker fra en saftflaske eller 
vinflaske
En blomsterpinne
Hylsteret fra en kulepenn
To lokk fra flasker med oppvaskmiddel 
eller lignende
Tape                             Hyssing
Lim                               Tegnestift

SLIK GJØR DU: Lag hull ved hjørnene og i 
midten av pappskiven slik som tegningen viser. 
Klipp deretter fra hjørnet og inn mot midten, men 
uten å klippe over hullene! Brett de fire hjørnene 
inn mot midten. Nå skal hullene i hjørnene dekke 
hullet i midten av pappskiven. Stikk en tegnestift 
gjennom de fem hullene og inn i den ene enden 
på en av korkene. Du må kanskje bruke litt lim 
for å få vindmøllen til å sitte på korken. Klipp av 
blomsterpinnen slik at den blir omtrent 35 cm 
lang. Stikk den inn i den andre enden av kork-
en med vindmøllen. Fest hyssingen inntil korken 
med litt teip. Tre det ene lokket inn på blomster-
pinnen, helt opp mot korken. Deretter trer du på 
kulepennhylsteret og det andre lokket. Dette siste 
lokket må du feste med teip slik at det ikke flytter 
på seg. Pass likevel på at hylsteret til kulepennen 
kan dreie fritt rundt blomsterpinnen. Fest en snor 
på blomsterpinnen nedenfor det siste lokket. Her 
er det lurt å bruke teip. Til slutt setter du på den 
siste korken i enden av blomsterpinnen. Nå kan 
du ta tak i vindmøllen og holde den mot vinden. 
Legg merke til at du bare kan holde i kulepenn-
hylsteret, og at dette må kunne gå rundt. Du kan 
nå henge lette ting i snoren og bruke vindmøllen 
til å løfte disse tingene.

FOTO: 350.org / Flickr
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Helt siden vi mennesker begynte å bygge fabrik-
ker og kjøre biler, har vi forurenset naturen. Vi prøver 
å rydde opp etter oss, og på noen områder går det  
ganske bra. Men ikke på alle. Derfor er det viktig å 
lære om naturen slik at vi blir flinke til å ta vare på 
den. Da kan vi og våre barn og deres barn igjen nyte 
den friske luften, de flotte skogene og resten av den 
vakre naturen vi er så heldige å ha her i Norge.

Elver og bekker var surere før. Giftige stoffer 
som slippes ut fra fabrikker i Europa, fraktes med 

For å bli godt kjent med og sette pris på naturen fokuserer vi i 
Miljøagentene på aktiviteter ute! Det er viktig å ta godt vare på 
alle plantene og dyrene som finnes i naturen.

vinden nordover til Norge. Her faller de ned med 
regnet og havner i elver og bekker. Forurenset 
nedbør skaper surt vann, og det er ikke bra for 
fisker og andre arter som lever i vannet. Mange 
dør av det.

I dag er dette problemet mindre enn for 10 og 
20 år siden. Det kommer ikke så mye svovel fra 
europeiske fabrikker lenger, og vannet i elver og 
bekker i Sør-Norge er blitt friskere. Mange fisker 
og andre arter kommer derfor tilbake igjen.

FO
TO

: T
or

bj
ør

n 
K

at
bo

rg
 G

rø
nn

in
g

23

AKTIVITETER:
UT I NATUREN

FO
TO

: A
nn

e 
B

le
ik

lie



SOMMERFUGLRESTAURANT
DU TRENGER:

Jord. Et lite jordstykke på et par-
tre kvadratmeter, eller en stor 
balkongkasse eller lignende.

Frø som kjøpes i gartneri eller 
blomsterforretning. Sommerfugler 
liker bl.a. prestekrage, lavendel, 
gullris, kornblomst, valmue, 
honningurt, solhatt, bergmynte, 
kristøye og blåklokke. En frøblan-
ding med engblomster kan også 
fungere fint. ÅRSTID: Vår og sommer

HVA: Lag en sommerfuglrestaurant!

HVORFOR: Sommerfugler er vakre og viktige 
i naturen, og det er gøy å lære seg å kjenne 
igjen sommerfuglene og vite hva de heter. 
Mange sommerfuglarter er dessuten truet fordi 
områdene der de lever i blir borte.

SLIK GJØR DU: Så på bar jord, det vil si ikke 
i gress eller lignende. Vent til faren for natte-
frost er over, og trykk frøene lett ned i jorden. 
Følg med fra dag til dag og pass på at det ikke 
tørker ut.

ELLERS: Hvis du vil vite hva de ulike sommer-
fuglene som besøker restauranten din heter, 
så kan du jo låne noen insektsbøker på biblio-
teket. Eller du kan finne på dine egne navn til 
sommerfuglene. Den pene røde kan like godt 
hete «Rødhette» som «karminspinner».

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

Dagpåfugløye.
FOTO: Benjamin Gimmel

Svalestjert.
FOTO: Ferran Turmo Gort
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HVA SPISTE 
HAREN?

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Vinter 

HVA: Plant en harelort!

HVORFOR: Når frøene inni lorten spirer, får vi 
se hva haren har spist om vinteren.

SLIK GJØR DU: Finn harelort, hvis dere har et 
naturområde i nærheten. Bruk en plasthanske, pa-
pirbit el.l. til å ta den opp med. Plant lorten et lunt 
sted ute, eller i en potte i vinduet. Vann, og vent!

UT
 I 

NA
TU

RE
N

DU TRENGER:
En harelort eller annen lort fra 
planteetere

Jord 

En blomsterpotte og litt vann

FOTO: Juha Haataja

FOTO: Tatiana Bulyonkova
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FUGLEKASSE

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
150 cm lang planke

Sag og hammer

Spiker

Tråd til å henge opp med

ÅRSTID: Vår.

HVA: Heng opp fuglekasse!

HVORFOR: Det er hyggelig med nye naboer! 

ELLERS: Mal gjerne fuglekassa i fine farger, og 
ta den ned for rengjøring om høsten. Fuglekasser 
kan også kjøpes ferdig og koster ikke allverden.
Du kan henge opp fuglekassa i et tre, i en høyde 
på mellom 1,5 og 4 meter. Noen fuglearter liker å 
bo høyt, mens andre liker å hekke lavere mot bak-
ken. Det blir spennende å se hvilken art som flytter 
inn i akkurat DIN fuglekasse!

SLIK LAGER DU FUGLEKASSA:

Sett sammen delene fra tegningen ovenfor slik:

FOTO: Daniel Schwen
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EVENTYRHULE

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Vinter 

HVA: Eventyr i snøhule!

UT
 I 

NA
TU

RE
N

DU TRENGER:
Stor snøhaug 

Spade

Eventyrbok

Sitteunderlag 

Stearinlys

HVORFOR: Fordi eventyr blir mye mer
spennende når de blir fortalt inne i en snøhule 
med stearinlys!

SLIK GJØR DU: Grav en hule som er 
stor nok til 5-6 personer. Pass på å få en 
stor snøblokk slik at dere kan lukke hulen fra 
innsiden. Lag benker inne i hula, legg på 
sitteunderlag og sett lysene i snøen rundt 
omkring.

ELLERS: Ved å vedlikeholde eventyrhula kan 
den brukes mange ganger gjennom vinteren.

FOTO: VernsPics / Flickr
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Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Furukongler og / eller grankongler 

Fyrstikker eller tannpirkere

ÅRSTID: Høst - Vår - Sommer

HVA: Kongledyr

HVORFOR: Fordi det enkleste ofte ikke er så 
dumt! Kongledyr er morsomme og kan lages i 
alle mulige varianter!

SLIK GJØR DU: Pass på at konglene er tørre 
slik at de spriker med skjellene. Sett inn fyrstikker til 
bein. En avansert kongleku begrenses bare av fan-
tasien og kan utstyres med både øyne, hale og fjes.

ELLERS: Legg esken et trygt sted så ingen lager 
brann. Det er mange ting som kan lages av kon-
gler, pinner og stener. Se dere rundt og få ideer!

KONGLEDYR

FOTO: Termi / Wikipedia

FOTO: Joel HatfieldFOTO: Joey Yee
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SELJEFLØYTE

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Vår

HVA: Naturens eget instrument

HVORFOR: Fordi det er billigere å lage, 
morsommere å spille på og finere å høre på, 
enn en vanlig blokkfløyte!

SLIK GJØR DU: Skråskjær en finger-tykk 
kvist. Fem cm inn ”ringer” du rundt hele dia- 
meteren med kniven. Fukt emnet og bank litt 
med knivskaftet. Vri barkhylsen forsiktig av og 
skjær en luftkanal i veden og avslutt med et 
hakk om lag 3/4 av emnet. Tre på barkhylsen og 
kapp av resten av pinnen – fløyta er klar.

ELLERS: Krever litt teknikk og skarp kniv. Kan 
av og til være litt vrient å få til dersom du ikke 
har gjort det før. Kanskje du kan få med deg en 
voksen?

UT
 I 

NA
TU

RE
N

DU TRENGER:
Ferske selje- eller rognekvister

Kniv

SLIK SKJÆRER DU 
TIL FLØYTEN:
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GAPAHUK

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Presenning 4x5 meter (eller granbar)

Granbar til sidevegger         

Stokker                       Øks/sag/kniv 

Tau (2 m)                     Liggeunderlag

ÅRSTID: Vår, sommer, tidlig høst.

HVA: En gapahuk er et raste- eller overnat-
tingssted med to sidevegger og et skrått tak 
som går ned til bakken. Navnet har den fått fordi 
åpningen utgjør et gap (ut mot bålet).

HVORFOR: Når det er mildt i været kan det være 
fint å tilbringe natten utendørs. Og dersom dere 
lager en gapahuk så får dere tak over hodet også!

SLIK GJØR DU: 
1. Finn to trær som står et par meter fra hveran-
dre, og en solid stokk som er litt lengre enn 
avstanden mellom trærne.

2. Denne stokken er tverrliggeren i gapahuken.
Surr den godt fast ca 1,5 meter over bakken 
med tauet.

3. Etterpå legges lange stokker fra tverrliggeren 
og ned på bakken slik at det danner et skrått tak.

4. Tjor fast presenningen over taket. Veggene 
tettes igjen med granbar og grankvister som 
dere vever innimellom stokkene.

ELLERS: Det er lurt å starte tettingen nede ved 
bakken. Legg gjerne en stokk på tvers av presen-
ningen nede ved bakken for å holde den på plass. 
Hvis gapahuken ligger i nærheten av et hogstfelt, 
kan dere droppe presenningen. Surr fast noen 
stokker på tvers av stokkene som står på skrå 
(se tegningen) og dekk taket med et tykt lag av 
grankvister. Det er også lurt å ta med en voksen!
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GÅ PÅ SPORJAKT!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Alle

HVA: Jakt på dyrespor

HVORFOR: Det skjer mye ut som vi ikke 
ser. Men sporene røper hvem som har gjort
hva i løpet av natten.

SLIK GJØR DU: Ta med deg aktivitetsarket 
og se om du finner noen av sporene på bildene.

UT
 I 

NA
TU

RE
N

DU TRENGER:
Et naturområde med noe dyreliv

Helst nysnø
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Vi kan for eksempel lage en aksjon for å skryte 
av noen som har gjort noe bra. Aktivisme kan 
være mye forskjellige, å skrive et leserinnlegg i 
avisa, gå i store demonstrasjonstog eller lage en 
stunt-hage. Stunt-hager er laget av noen som 
kaller seg geriljagartnere i byer, der de lager små 
hager langs et grått fortau eller andre steder 
som ser litt grå og triste ut. Det finnes altså mye 
man kan gjøre! 

Fordi vi har demokrati og ytringsfrihet er de 
fleste aksjonsformene lovlig i Norge. Noen vel-

Aksjoner i politikken kan være alt fra underskriftsaksjoner og politiske 
streiker til revolusjonært opprør. Mens hos oss i Miljøagentene han-
dler det om å forandre noe og å få oppmerksomhet rundt saker vi 
synes er viktige.

ger likevel å bruke det vi kaller sivil ulydighet 
som virkemiddel for å kjempe for det de tror på. 
Sivil ulydighet vil si at man bryter loven på en 
ikke-voldelig måte. Man kan for eksempel lenke 
seg fast et sted eller nekte å flytte seg når politiet  
ber om det. Dette gjorde mange for å hindre 
byggingen av det de kalte monstermastene i 
Hardanger. 

NOEN FORSKJELLIGE FORMER FOR 
AKTIVISME KAN VÆRE:
Demonstrasjon: Demonstrasjon er en aksjon 
der flere mennesker samles for å vise sin felles 
mening.
Boikott: Boikott er økonomisk aktivisme. Da kan 
man for eksempel la være å kjøpe varer fra et 
bestemt land eller en bestemt fabrikk fordi man 
er uenige med dem. I Norge boikottet vi for ek-
sempel fransk vin på midten av 1990-tallet i pro-
test fordi Frankrike prøvesprengte atombomber 
i Stillehavet.
Lobbyvirksomhet: Lobbyvirksomhet kalles også 
korridorpolitikk, ha møter med politikere for å 
overbevise dem.
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Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Søppelsekker

Hansker eller klyper

ÅRSTID: Vår

HVA: Rydd en strand.

HVORFOR: Hver dag havner store mengder 
søppel i havet og på strendene våre. Dette er et 
stort miljøproblem som vi kan gjøre noe med ved 
å rydde når våren kommer og søpla kommer fram.

SLIK GJØR DU: 
1. Inviter noen venner, naboer, familie eller klas-
sen din med til å rydde strandkanten. Ta også 
gjerne med lokalavisa di.

2. Rydd stranden, og rapporter inn ryddingen 
og hva dere fant til Miljøagentenes Hovedkvarter 
(post@miljoagentene.no) – så rapporterer vi vi-
dere til Hold Norge Rent.

3. Lever søpla til et avfallsmottak som tar riktig 
hånd om den.

ELLERS: Etter dere har rydda, kanskje dere kan 
feire deres egen innsats med boller og kakao  
eller noe annet godt? Lykke til med ryddingen!

RYDD EN STRAND
Strandryddedag
FOTO: Tor Bjarne Christensen
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BUTIKKSJEKK

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
En butikk

Utskrift av disse logoene

ÅRSTID: Hele året

HVA: Let etter miljømerker

HVORFOR: Fordi det er viktig å passe på at de 
voksne som jobber i butikkene bestiller inn varer 
som er snille mot miljøet. For eksempel er økolo-
giske gulrøtter ikke sprøytet med gift. Økologiske 
varer har Debiomerket på seg (øverst). 
En del varer er merket med merket for rettferdig 
handel, Fairtrade, Max Havelaar. Dette er gjerne 
varer som er importert fra andre steder i verden, og 
sikrer at de som lager varen får en rettferdig pris. 
Varer som er merket med Miljømerket Svanen er 
et annet merke som viser at varen er snill mot 
miljøet. Om butikken satser på slike varer, fortjen-
er de skryt for det!

SLIK GJØR DU: Det er lurt å ta en kopi av 
miljømerkene før dere går ut i butikkene. Lag skilt 
som viser at dere kommer fra Miljøagentene, el-
ler ta på dere klær med logoen vår på. Velg dere 
ut noen butikker dere vil sjekke ut. Snakk med 
butikksjefen på forhånd og hør om det er greit at 
dere utfører oppdraget. 
Gå i grupper og se hvor mange miljømerkede 
varer dere finner i hver butikk, og sammenlign 
butikkene med hverandre. 
Hvilken butikk har flest miljømerkede varer? Kan-
skje dere kan gratulere butikken som har flest 
miljømerkede varer, og si i fra til butikken som 
har færrest?

AK
SJ

ON

Debiomerket

Miljømerket Svanen

Merket for rettferdig handel
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TOMGANGSAKSJONEN
DU TRENGER:

Oppdragslappene for tomgangs-
aksjonen (se neste side)

Varme klær og gode sko   

ÅRSTID: Alle

HVA: Hold utkikk i ditt nærmiljø og legg en  
oppdragslapp på bilruten til de voksne som lar 
bilen stå på tomgang.

HVORFOR: Tomgangskjøring er forbudt og helt 
unødvendig. Det skaper lokal luftforurensning og 

bidrar til CO2-utslipp Flere og flere barn i norske 
byer får astma, allergier og luftveisinfeksjoner. Vi 
kan bidra til at deres hverdag blir litt bedre.

SLIK GJØR DU: Klipp ut tomgangslappene 
du finner på neste side. Du kan også skrive ut 
lappene på www.miljoagentene.no/tomgang. 
Ta med dere lappene og del dem ut til biler som 
står på tomgang.
Skolen eller barnehagen kan ha en aksjon hver 
vinter, der elevene deler ut tomgangslappene til 
foreldre som slipper av barna på skolen. Eller 
dere kan ta en runde i nabolaget og legge lap-
per på bilruten til sjåførene som lar bilen stå på 
tomgang.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

FOTO: Miljøagentene
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ÅRSTID: Alle

HVA: Oppfordre folk til å bruke miljøvennlig 
julegavepapir 

HVORFOR: Det meste gavepapiret er ikke 
resirkulerbart, og det er det veldig mange som 
ikke vet. I Norge bruker vi faktisk over 60 milli-
oner meter julepapir hvert år! Ved å henge opp 
miljøagentlappene i butikker kan du være med på 
å informere folk om miljøvennlige alternativer, og 
slik bidra til at folk velger resirkulerbart.

SLIK GJØR DU: Skriv ut lappene om 
miljøvennlig gavepapir (fra miljoagentene.no) 
på resirkulert papir. Klipp dem ut og ta dem 
med deg sammen med litt tape. Du kan 
også lage miljøagentlappene selv eller 
inspirasjon fra dem på miljoagentene.no.
Spør noen venner eller andre miljøagenter 
om de vil være med. Gå på butikker i 
nærheten som har pakkedisker til 
julegavene, og heng lappen godt synlig.  

ELLERS: Snakk med folk dere ser ved pakke-
disken og fortell dem om hvorfor det ikke er bra 
å bruke papiret fra butikken. 

TRE GODE GRUNNER TIL Å HA 
EN AKSJON:
– Gjøre folk mer bevisste 
– Det er bra for miljøet at folk velger resirkulert 
og resirkulerbart papir! 
– Dere har det sosialt og morsomt!

DU TRENGER:
En printer og resirkulert papir til å 
printe på

Litt tape

Saks

BRUK MILJØVENNLIG
JULEGAVEPAPIR!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

FOTO: Jennifer C. / Flickr

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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GÅ MILJØJULEBUKK

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Forkledning – ta klær du allerede har! 

Små lapper med miljøtips, gjerne 
relatert til jula 

ÅRSTID: Vinter

HVA: Gå miljøjulebukk i nabolaget ditt

HVORFOR: I jula produseres det mye avfall, og 
mange kjøper gaver som ikke er så miljøvennlige. 
For å fortelle naboene dine om hva de kan gjøre 
for å gjøre jula mer miljøvennlig. 

SLIK GJØR DU: Finn fram klær dere har 
hjemme som kan settes sammen til et flott  
kostyme. Du kan for eksempel kle deg ut som 

et truet dyr fra rødlista! Skriv ned dine beste 
miljøtips for en miljøvennlig jul på små lapper. 
Ta med deg miljøtipslappene og gå julebukk i 
nabolaget. Så deler du ut tipsene til de du går 
julebukk til.

ELLERS: Husk å synge en julesang også, så får 
du kanskje noe godt!

TRE GODE GRUNNER TIL Å GÅ 
MILJØJULEBUKK:
– Du kan påvirke naboene dine til å feire en mer 
miljøvennlig jul!
– Det er sosialt og morsomt.
– Du får frisk luft – og kommer helt sikkert i 
julestemning! 

TIPS: Kle deg ut som et truet dyr fra rødlista!

FOTO: Alxndr / Flickr
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GÅ TIL SKOLEN
-BEINTØFT

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Trygg skolevei eller følge av en 
voksenperson

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

ÅRSTID: Alle

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

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

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

ELLERS: Hvert år inviterer Miljø-
agentene skolene i Norge til å markere 
Gå til skolen-dagen en dag i september. 
Denne dagen er også del av Beintøft-
konkurransen som starter i september og 
går i to måneder. Vi oppfordrer lærerne til 
å registrere hvor mange barn som gikk på 
nettsidene våre miljoagentene.no. 

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

AK
SJ

ON

41



FO
TO

: J
o 

S
tr

au
be

42



At noe er økologisk betyr at det er dyrket på 
naturlig vis – altså uten sprøytemidler. ‘Økologisk 
mat kan du spise med god samvittighet. Det er 
strenge regler som sikrer at produksjonen ikke 
skader naturen, og du kan være sikker på at 
maten er uten sprøytemidler. All økologisk mat 
er godkjent av Debio, som er Norges kontroll- og  
sertifiseringsinstans for økologisk produksjon og 
foredling. Det er mange som tror at økologisk mat 
smaker annerledes enn vanlig mat. Det er ikke rik-
tig, ofte smaker det helt likt. Men noen ganger er 
økologisk mat faktisk mye bedre!

I dag er det mange som spiser veldig mye kjøtt 
hjemme. Noen til og med hver dag! Vi spiser rett 
og slett mer kjøtt enn kloden vår tåler. Det er 
produksjon av rødt kjøtt, som okse, som er mest 
problematisk fordi de produserer klimagassen 
metan, men heller ikke hvitt kjøtt, som kylling, er 
særlig mye bedre. Intensiv kjøttproduksjon betyr 
stort forbruk av ressurser, fôr og vann, og ofte 
også forurensning. Importen av kraftfôr, spesielt 
soyabønner fra Brasil, har økt de siste åra. Når 
vi spiser vegetariske retter, belaster vi faktisk 
miljøet 30 % mindre enn når vi spiser kjøtt! Det 
betyr ikke at vi trenger å kutte ut kjøtt helt, og det 

Å spise mat som er kortreist og økologisk, er bra for miljøet. Men hva 
betyr det at noe er økologisk? Og hva er kortreist mat?

er viktig å spise balansert og få i seg den nærin-
gen vi må ha. Men det kan være en idé å innføre 
en kjøttfri dag eller to i uka?

Kortreist er mat som har blitt dyrket og pakket 
ikke så langt fra der det selges. Da må ikke maten 
transporteres så langt, og det bidrar til at det blir 
mindre forurensing. Lokal matproduksjon fører til 
mindre transport. Dette er med på å redusere ut-
slipp av klimagasser og andre skadevirkninger av 
transporten, som kan være slitasje på veien, lokal 
forurensing og ulykker. Ved lokal matproduksjon 
reduseres også faren for spredning av smitte og 
sykdommer. 

Kortreiste poteter fra nabogården er mye mer 
miljøvennlig enn langreiste poteter fra Kypros. 
Det er dessuten mye lettere for deg og meg som 
forbrukere å finne ut hvordan maten er produsert 
om den er lokal. Visste du forresten at vi nord-
menn kaster en fjerdedel av all mat vi kjøper? 
Det er 300 000 tonn mat i året! Vi kjøper mer 
enn vi klarer å spise, og enten kaster vi maten 
fordi den har gått ut på dato, eller fordi vi ikke 
klarte å beregne porsjonene til middag godt nok. 
Her kan du som miljøagent hjelpe til hjemme!
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TROLL-
EPLER

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Epler og kjernehus-utstikker

Rosiner

Nøtter

Sukker

Kanel

Alluminiumsfolie

Ved

Fyrstikker

ÅRSTID: Best om høsten, men du kan lage det 
hele året, enten over grillen ute, inne i peisen 
eller i stekovnen! 

HVA: Bål-digg!

HVORFOR: Fordi epler er modne om høsten og 
trolla ikke er de eneste som liker slike epler. De er 
virkelig gode, og bør absolutt prøves ut! 

SLIK GJØR DU: Stikk ut kjernehus og fyll  
epler med rosiner, nøtter, sukker og kanel. Pakk 
eplene inn i alluminiumsfolie og stek på glørne i 
et kvarters tid. 

ELLERS: Husk at eplene er veldig varme når 
de kommer ut av glørne. Har du ikke epler 
i hagen selv, er det mange som ikke bruker 
eplene sine. Finn en eplehage, ring på og spør 
om du kan få noen.

FOTO: Zyance
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OPP-NED-BÅL:
Legg fire litt lange kub-
ber i en ”laftet” firkant i 
bunnen, deretter et nytt 
lag – og så enda et, helt 
til du har en tre-fem 
lag alt etter hvor stort 
bål du ønsker. I midten 
av det som nå er en 
firkantet pyramideform 
lager du et lite bål av 
tørr småkvist of bjørk-
enever. Tenn på. Dette 
er et godt bål som gir 
lite røyk og mye varme. Det trenger også lite 
mating underveis, noe som er en fordel hvis 
det bare er to hender til matlagingen. 

PYRAMIDEBÅL:
Dette bålet er enkelt og 
rett fram å lage. Stable 
bålet opp i en pyramide 
og tenn på fra undersiden, 
bruk tørre tynne kvister til 
å begynne med og legg på 
større virke etter hvert.

KOMFYRBÅL:
Et supert bål til matlaging. Legg to 
store steiner nesten inntil hveran-
dre og lag et lite pyramidebål mel-
lom disse. Nå kan du sette kjelen 
eller steke- panna på steinene og mate bålet med 
tørrkvist mens du steker eller koker. Steiene holder 
på varmen og holder gryta varm når dere spiser. 

STJERNEBÅL:
Stjernebålet er også et godt mat-
bål – særlig hvis man ikke har så 
mye ved. Legg 6-7 store kubber i 
stjerneformasjon og lag et lite pyr-
amidebål i midten. Etter hvert som 
kubbene brenner skyves de innover mot midten.

LAG ET BÅL!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Et uteområde

Tørr ved og fyrstikker

M
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ÅRSTID: Når det er lov å tenne bål

HVA: Forskjellige båltyper

HVORFOR: Bål er hyggelig og fint å for lage
varm mat på tur, så lenge vi passer på at det er 
trygt og vi har kontrollen.

ELLERS: I denne boka finner du flere opp-
skrifter til mat du kan lage på bål. Du finner 
også flere oppskrifter på Miljøagentenes nett-
sider. Mange steder er det lov å tenne opp bål 
før 15. april og etter 15. september, men sjekk 
de lokale bålreglene. Husk at dere må få hjelp 
av en voksen til å tenne bål.

FORSKJELLIGE BÅLTYPER:
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FRILUFTSPEPPERKAKER

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Pepperkakedeig

Aluminiumsfolie

Bål

En voksen

ÅRSTID: Vinter

HVA: Pepperkaker på bål.

HVORFOR: I denne aktiviteten kombinerer du 
to gode ting: pepperkaker og friluftsliv.

SLIK GJØR DU: 
1. Lag 20 cm lange pølser av pepperkake-
deigen og pakk dem inn i folie. 
2. Legg dem på glørne og la dem ligge der ca 
sju minutter på hver side.
3. Pirk pølsa ut av glørne med en pinne. Pass 
på så du ikke brenner deg!

ELLERS: Ta med deg en termos med gløgg. 
Da får du garantert julestemning! 
Husk at dere må få hjelp av en voksen til å 
tenne bålet!

FOTO: Corey Seeman / Flickr

FOTO: Jonik
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LAG PINNEBRØD

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
1 kg økologisk mel

1 ts salt

2 ts sukker

1 pk tørrgjær eller 1⁄2 ts bakepulver 

1⁄2 liter melk eller vann 

Et bål og en grillpinne

En kniv

M
AT

FA
TE

T

ÅRSTID: Alle

HVA: Lag deig til pinnebrød hjemme og ta den 
med ut på tur. Stek deigen på pinne på bål og 
spis som niste!

HVORFOR: Det er gøy å gå på tur, og 
pinnebrød smaker godt som niste! Dessuten er 
det moro å lage brød på andre måter.

SLIK GJØR DU: 
Lag deigen litt fast. Legg deigen i en bolle eller 
pose og ta den med ut på tur. Form deigen til en 
pølse og tvinn den rundt en pinne. Stek brødet 
over glørne til det blir gjennomstekt og slipper 
pinne. Du kan også tvinne deigen rundt en pølse 
og lage pølse i brød. Oppskriften over gir en stor 
porsjon.

TIPS:Du kan godt blande litt revet ost, hvitløk, 
urter eller annet krydder i deigen. Det lureste er 
å lage deigen hjemme og ta den med ut på tur. 
Pinnen finner du i skogen. Pass på at det ikke er 
fare for skogbrann når dere skal lage bål.

FOTO: Patrick Heck

FOTO: Miljøagentene
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PIZZA PÅ BÅL

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Ved 

Fyrstikker 

Diverse ingredienser (se under)

ÅRSTID: Vinter - Vår - Høst

HVA: Ta fredagspizzaen ute i naturen. Lag 
Pizzaen som ingen italiener ville vedkjent seg, i 
friluft!

HVORFOR: Fordi ingen mat smaker så godt 
som den man lager
selv. Og hjemmelaget pizza er ekstra godt!

SLIK GJØR DU: Lag ferdig pizzadeig og klem 
i små porsjons- pizzaer. Stek dem gjerne et par 
minutter i ovn hjemme før du drar. Ta med tomat-
saus (eller ketchup) og det du vil ha av fyll til piz-
zaen. Lag din favoritt som du legger i allumini-
umsfolie på glørne eller på rist. Alle liker dette!

GRUNNDEIG PIZZA OG
KLASSISK TOMATSAUS:

Enten du vil ha pepperonipølse, biff eller  
skinke på pizzaen din så er en ordentlig 
grunndeig og tomatsaus essensielle for å få 
en god pizza.

Ingredienser grunndeig:
3 dl lunkent vann, 1 dl olivenolje, 1/3 pk gjær 1 
ts salt, 450 g hvetemel

Fremgangsmåte:
Løs gjæren i lunkent vann, tilsett resten av 
ingrediensene og arbeid deigen godt sammen. 
La den hvile i 1 time. Bak ut bunner på ca. 2 
mm. tykkelse, prikk dem med en gaffel og stek 
dem i ovn på 250 grader i 3 minutter.

Ingredienser tomatsaus:
3 hakkede sjalottløk, 3 hakkede hvitløksfedd, 2 
ss olivenolje, 2 bokser tomat, 2 ss hakket frisk 
oregano, salt/pepper.

Fremgangsmåte:
Fres løk og hvitløk i olivenolje til den er blank. 
Tilsett tomat og oregano og kok til halvparten 
gjenstår og den har fått en kremet konsistens.

FOTO: Robert D. Peyton / Flickr
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BJØRKESAFT PÅ FLASKE

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
En bjørk

Skarp kniv

M
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ÅRSTID: Vår - (Sommer)

HVA: Naturens egen leskedrikk

HVORFOR: Fordi det smaker godt, og er gøy 
å lage!

SLIK GJØR DU: Skråskjær en tynn grein 
og tre på flaska (glassflasker er best, de er 
litt tunge). Surr fast med hyssingen og vent til 
dagen etter.

TIPS: Bland bjørkesafta med annen saft eller 
juice, til lokallagets egen eksklusive spesialitet!

Tomflaske

Hyssing

FOTO: MS. Rae / Flickr

FOTO: Robert D. Peyton / Flickr

FOTO: Dana / Flickr
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BÅLBANAN MED
SJOKOLADE

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

ÅRSTID: Vinter - Vår - Høst

HVA: Gloheit banan med sjokolade inni.

HVORFOR: Fordi det ikke er med noen tann-
leger den dagen. Dessuten så smaker det digg!

SLIK GJØR DU: Snitt opp bananen i inner-
svingen og trykk inn sjokolade-biter og annet 
digg. Pakk inn i folie og la herligheten godgjøre 
seg på glørne i om lag fem minutter.

ELLERS: Banaskallene kan godt graves ned, 
de blir til jord. Alluminiumsfolien må bli med 
hjem igjen.

DU TRENGER:
Bananer (gjerne økologiske) 

Sjokoladebiter, evt nøtter og rosiner 

Aluminiumsfolie

Kniv 

Ved og fyrstikker

FOTO: Fernando Stankuns

FOTO: John Loo
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ROGNEBÆRGELÉ

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
2 liter rognebær 

Ca 1,5 kg epler 

7,5 dl vann 

9 dl sukker 

M
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ÅRSTID: Høst

HVA: Oransje gele!

HVORFOR: Rognebær er ofte en lett 
tilgjengelig ressurs. De henger ikke fullt så 
høyt - og er heller ikke fult så sure - som reven 
skal ha det til. Oransjegelé, eller rognebærgelé 
om man vil, ser fint ut og smaker godt til mid-

Komfyr

Gryte 

Kniv

Glass til 
geléen

dag i stedet for tyttebærsyltetøy. Geléen kan 
også spises på brød- skiva sammen med kjøtt- 
pålegg eller leverpostei

SLIK GJØR DU: Plukk rognebær og skaff 
noen epler. La rogne- bærene få et døgn i 
fryseren hvis det ikke har vært nattefrost. Skjær 
eplene i biter og kok bær, frukt og vann til mos. 
Sil massen og la den stå og renne av seg i 30 
minutter. Mål opp saften og kok den opp. Strø 
over sukkeret under omrøring og kok ytterligere 
10-20 minutter. Ta gryten vekk fra varmen og la 
geléen avkjøles noe. Hell geléen på glass og la 
den stå og stivne.

ELLERS: Les eventyret om reven og kråka og 
spis gelé. Hadde reven rett? Eventyret heter 
«Reven og druene», og er en av Æsops fabler.

FOTO: Siaron James
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Klimaet på jorden har alltid endret seg. Og selv om 
endringer i solaktiviteten påvirker klimaet, tror nå for-
skere at de endringene vi opplever i stor grad er men-
neskenes feil. Vi slipper ut for mye CO2 og hugger 
ned for mye skog, særlig i regnskogen. Dermed stiger 
temperaturen på jorden og forskerne kaller dette for 
global oppvarming. Da blir været annerledes enn slik 
det har pleid å være. Det blir mer tørke og kraftigere 
regntid. Ekstremvær og store stormer blir mer vanlig, 
og man tror at verdenshavene vil stige fordi isbreene 
på Grønland og Sørpolen smelter.

Klimaendringene rammer ulike deler av verden 
på ulike måter. Du har kanskje merket at vintrene i 
Norge er litt kortere og mildere nå enn tidligere. De 
siste årene har det vært perioder med mye regn 
eller veldig varme på sommeren, og noen forskere 
mener dette kan skyldes klimaendringene. Vi synes 
kanskje klimaendringene i Norge er litt merkelige 
og at det er kjedelig med mindre snø. 

Klimaet på jorden har alltid endret seg. Nå snakker man om men-
neskeskapte klimaendringer; vi mennesker lever på en måte som 
forsterker de naturlige klimaendringene. Klimaendringene gjør at 
gjennomsnittsværet endrer seg over tid. FN mener menneskers 
forurensing og bruk av naturressurser skaper de klimaendringene 
vi ser i dag.

Klimaendringene fører som nevnt til at isen 
på Sørpolen og Grønland smelter, som igjen 
fører til at havet stiger. For mennesker som bor 
ved kysten, kan dette få dramatiske følger. For 
eksempel tror forskerne at 80% av øygruppen 
Maldivene kan bli liggende under vann. Sykloner 
og tsunamier i Asia er også blitt mer vanlige. Og 
temperaturen i Sør-Asia og i Afrika sør for Saha-
ra-ørkenen vil stige med 4 grader. Det betyr at 
landbruksjordområdene her kan bli mindre. For 
eksempel kan 40 % av all landbruksjord i Bang-
ladesh i Asia ligge under vann før året 2100. Det 
betyr at klimaendringer går mest ut over de mest 
fattige bøndene. Da må de flytte til byene, og det 
kan bli for lite mat og drikkevann til alle.

Heldigvis er det ikke for sent. Vi som bor i rike 
land kan gjøre mye for å kutte egne klimagass- 
utslipp, og vi kan hjelpe fattige land med ny, grønn 
teknologi!
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BESTEM MED FØTTENE! 

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Påstander skrevet ned på et ark

Andre miljøagenter eller nysgjerrige 
venner

Kritt eller et tau (ikke nødvendig)

ÅRSTID: Alle

HVA: Få alle som er med til å tenke over på-
stander om klimaendringer. 

HVORFOR: For å lære litt om hva klimaendringer 
er, og hva konsekvensene av utslipp og forurensing 
kan være. Det er viktig å vite hva som kan skje hvis 
ikke vi forandrer verden! 

SLIK GJØR DU: Skriv ned påstander på et ark 
(enten forslagene her, eller andre som du har ten-
kt ut). Fortell de andre at du har en del påstander 
som de skal avgjøre om stemmer. Alle som vil 
svare ja på en påstand, går til høyre i rommet. De 
som vil svare nei, går til venstre i rommet. Du kan 
for eksempel dele opp rommet med kritt eller et 
tau. For hver påstand spør du en fra hver gruppe 
hvorfor de svarer det de gjør. Du som har alle 
svarene kan fortelle dem mer etter at de har svart. 

1. Klimaendringene kommer om 10-20 år.
Feil! Klimaendringene er her i dag. Men forskere 
spår at de vil bli kraftigere og skje raskere i årene 
som kommer.  

2. Fattige rammes hardest av naturkatastrofer.
Riktig! Mens de rike landene i verden slipper ut 
mesteparten av klimagassene, er det de fattige 
landene som må betale den høyeste prisen.  Både 
Nederland og Bangladesh er flate land som trues 
av et stigende havnivå. Men Nederland kan bygge 

høye murer som hindrer at landet blir oversvømmet 
når havet stiger. Det har ikke Bangladesh råd til.

3. Dagens klimaendringer er skapt av mennesker.
Riktig! Klimaendringene har aldri skjedd så raskt 
som i dag. Nesten alle forskere er enige om at klima- 
endringene kommer av menneskenes utslipp.

4. Den rike delen av verden står for om lag halv-
parten av verdens klimautslipp.
Feil! Befolkningen i den rike delen av verden 
(bare 20% av verdens befolkning) står for over 
80% av verdens samlede klimagassutslipp!

5. Brasil opplever mindre storm på grunn av klima- 
endringene.
Feil! Deler av Brasil opplever mer tørke. Derfor 
blir mange områder vanskelige å bo i, og det blir 
mer nød og konflikt. Mange fattige mennesker 
flytter til byene og må bosette seg i slumområder.

6. Alle fra Bangladesh rammes hardt av klima-
endringer.
Feil! I Bangladesh finnes det både rike og fattige 
mennesker. De rike menneskene bor i store hus, 
og har som regel tilgang til rent vann og strøm. De 
har også muligheten til å reise eller flytte til tryggere 
steder. Det er de fattige som rammes hardest. 

7. Det er vanskelig for barn i Norge å gjøre noe 
for å forandre verden.
Feil! Barn og unge kan være viktige pådrivere 
for forandring. Vi kan snakke med våre familier, 
naboer, venner og politikere. Vi kan engasjere 
oss aktivt i arbeidet for en bedre verden, for eks-
empel i Miljøagentene. Vår innsats er viktig! 

ELLERS: Disse spørsmålene er ganske van-
skelige, så det er ikke farlig å svare feil. Det skal 
være morsomt og lærerikt!
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VANNSTAFETT

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
To bøtter fylt med vann 

To lag

ÅRSTID: Sommer og varme høst- og vår-dager.

HVA: Vannstafett – om gjøre at alle på laget 
bærer bøtta med vann så raskt som mulig etter tur.  

HVORFOR: I tørkerammede områder må men-
nesker, ofte barna, gå langt for å hente vann til hele 
familien. Dette er veldig tungt arbeid! For å merke 
på kroppen hvor tungt det er kan dere prøve å 
bære en bøtte med vann over en liten avstand.  

SLIK GJØR DU: Dere deler opp gruppen i to lag. 
(Hvis det ene laget har en person mer på sitt lag, 
må den første gå en gang til helt til sist for at det 
skal bli likt.) Ha med en voksen som kan være dom-
mer og som kan hjelpe til hvis det blir for tungt å 

GL
OB
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T

bære. Bli enige om hvor langt dere skal bære bøtta. 
10 meter bort og 10 meter tilbake, for eksempel. 
Så begynner konkurransen: Den første på hvert lag 
starter med å bære bøtta fram og tilbake, så over-
leveres bøtta til nummer to som også går fram og 
tilbake med den – og så videre. Det første laget der 
alle har båret bøtta fram og tilbake er vinnerne! 
Ha en liten oppsummering sammen om hva dere 
syntes. Var det veldig tungt? Tror dere at dere 
bruker mer vann om dagen enn dere bar i bøtta? 
Sannsynligvis! Hver gang du trekker opp toalettet 
bruker du 6 liter! En gjennomsnittsperson i Norge 
bruker rundt 200 liter vann hver dag. 

ELLERS: Vær forsiktige med hvor mye vann dere har 
i bøtta, dere må ikke skade dere når dere bærer. Ha 
med en voksen som kan hjelpe hvis det blir for tungt. 

TRE GODE GRUNNER TIL Å 
ARRANGERE VANNSTAFETT: 
1. Du merker på kroppen hvordan barn har det 
andre steder i verden. 
2. Dere tenker litt over at vi tar vann for gitt her 
hjemme. 
3. Kanskje dere lar mindre vann renne fra nå av? 
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KLIMATRIKSET VIETNAM 
– FOR LITT ELDRE MILJØAGENTER

DU TRENGER:
Seks personer (i tillegg til leder) – 
resten er publikum. 

Navneskilt til seks personer: Beate 
Bonde, Kjetil Kjøpmann, Trine Trans-
portør, Frank Fabrikkeier, Tore 
Trailersjåfør, Knut Kaffedrikker.

Fire stoler

Et tau eller langt tøystykke, helst blått

ÅRSTID: Alle

HVA: Lære om hvem som blir rammet hardest 
av klimaendringer gjennom rollespill.

HVORFOR: Aktiviteten viser gjennom rollespill 
at det er de rike i verden som slipper ut klima-
gasser, men at det er de fattige det går ut over. 
Vi kan beskytte oss mot klimaendringene og har 
penger til å ordne opp om klimaendringer skulle 

skade våre land. Det har ikke fattige land som 
Bangladesh. Etter rollespillet kan dere snakke 
om hvor mye hvert land slipper ut av CO2.  
Tallene står under hvert flagg her på denne 
siden (Tall fra www.globalis.no. Statistikk fra 
2010). Tallene sier også noe om hvem som har 
ansvaret for å gjøre noe med utslippene:

Qatar: 40,1 tonn per 
innbygger i året

USA: 17,5 tonn per 
innbyggeri året

Norge: 11,7 tonn 
per innbygger i året

Kina: 6,18 tonn per 
innbygger i året

Vietnam: 1,71 tonn 
per innbygger i året 

Bangladesh: 0,38 tonn 
per innbygger i året 

Kenya: 0,31 tonn 
per innbygger i året.

Bejing.
FOTO: Kevin Dooley / Flickr
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Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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SLIK GJØR DU:
Du får seks miljøagenter til å være med og de får 
hvert sitt navneskilt: Beate Bonde, Kjetil Kjøp-
mann, Trine Transportør, Frank Fabrikkeier, Tore 
Trailersjåfør, Knut Kaffedrikker. La Beate Bonde 
og Kjetil Kjøpmann stå, mens de andre får sitte på 
stoler. Så forteller du litt om hver av dem. Begynn 
hos bonden:

1. Dette er Beate Bonde. Hun bor i en liten lands-
by i Vietnam og dyrker kaffe. Beate har ikke bil 
eller moped. Hun pleier å lage maten til familien 
sin over et ildsted, og slipper derfor ut lite CO2.

2. Her er Kjetil Kjøpmann. Han bor også i Viet-
nam, men i den største byen – Ho Chi Minh City. 
Han har en liten, gammel lastebil som han bruker 
til å kjøre rundt til landsbyene i området og kjøper 
opp kaffebønner. Kjetil har en gasskomfyr, og 
siden han kjører lastebil slipper han ut litt CO2.

3. Møt Trine Transportør. Hun eier en stor laste-
båt som hun bruker til å frakte kaffebønnene fra 
Vietnam til Qatar i Midtøsten. Siden hun bor i det 
rike landet Qatar har hun både bil, vaskemaskin, 
gasskomfyr og mange andre ting som krever 
energi. Dessuten forurenser lastebåten hennes 
kraftig.

4. Frank Fabrikkeier eier fabrikken som maler 
kaffen og putter den i kaffeposer. Han er også 
fra Qatar, har alt det som Trine har, pluss to biler 
i tillegg. Livsstilen hans, sammen med all foru-
rensingen fabrikken slipper ut, gjør at han slipper 
ut en masse CO2.

5. Når kaffen kommer til Norge er det Tore Trailer- 
sjåfør som kjører fra Oslo til butikken der dere 
bor. Tore er en typisk nordmann: Han har bil, en 
sønn med moped, og mange andre ting. Han flyr 
til Syden en gang i året, og traileren hans slipper 
ut masse eksos.

6. Til slutt har vi Knut Kaffedrikker. Han drikker 
kaffe minst 3 ganger om dagen. Knut dusjer ofte 
og i varmt vann, og blir kjørt rundt mange steder 

i familiens bil. Men han er flink til å ta toget i 
stedet for fly.
Det er altså de rike i Norge og Qatar som slip-

per ut det meste av klimagassene. 
Når alle har fått med seg det, skal du vise hva 

som skjer når utslippene fører til klimaendringer. 
Si at klimaforskere har sterke bevis for at men-
neskers CO2-utslipp fører til klimaendringer. 
Det betyr at havnivået stiger. 
Og i vårt rollespill stiger havnivået med en me-

ter! Finn fram tauet som skal være et symbol på 
at havet stiger. Få hjelp til å løfte tauet opp en 
meter framfor de seks deltakerne. Nå har de to 
fra Vietnam  med vann til livet, noe som betyr at 
jordbruket blir oversvømt og Beate Bonde ikke 
kan dyrke kaffebønner lenger. Hva gjør de fire 
fra Qatar og Norge? Jo, de klatrer opp på sto-
lene sine (i alle fall om du tipser dem om det). 
Snakk litt om hva dere syntes om denne aktiv-

iteten. Hva kan vi i Norge gjøre? Fikk dere noen 
ideer? Skriv de inn til oss på hovedkvarteret! 

ELLERS: Dette er en fin aktivitet for de litt 
eldre miljøagentene. Få gjerne en voksen til å 
være instruktør! 

FOTO: Dmytrok / Flickr
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ALLE BARN KAN VÆRE MILJØAGENTER!
Som medlem i Miljøagentene får du:

5 nummer av medlemsbladet Miljøagentrapporten
mulighet til å være en ekte miljøagent og få hemmelige oppdrag
opprette din egen profil på nettsiden
muligheten til å være med i et lokallag
være miljøjournalist og publisere egne saker i medlemsbladet Miljøagentrapporten

Les mer om Miljøagentene på www.miljoagentene.no.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på TLF: 96 90 18 20, 
eller sende en e-post til post@miljoagentene.no.

FO
TO

: T
or

bj
ør

n 
K

at
bo

rg
 G

rø
nn

in
g


