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H EI!
FOTO: Melisa Fajkovic

KJÆRE
MILJØAGENT!
VELKOMMEN
TIL ET NYTT
MILJØAGENT-ÅR!
Dette bladet har temaet USA. USA
er jo ganske i vinden for tiden, siden
de akkurat har fått ny president. Vi
som er ekstra opptatt av natur og
miljø har nok vært litt bekymret for
hvordan det skal gå nå som USA skal
ha en president som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Dette
kan du lese mer om på side seks.
På starten av et nytt år, er det alltid
fint å ha miljøvennlige nyttårsforsetter. Men forsetter blir ofte glemt etter en liten stund. Derfor har vi laget
en miljøkalender med tips til hvilke
miljøvennlige ting du kan gjøre i de
forskjellige årstidene, pluss noen du
kan gjøre hele året. Napp ut kalenderen og heng den på veggen!
Synes du det er mørkt om kveldene?
På side 22 får du lære hvordan du lager islykt. De blir skikkelig flotte! Er det
kuldegrader der du bor, er det bare å
sette i gang og prøve.
Nå er det snart tid for Batterijakten. Hvis
du er fjerdeklassing, og enda ikke er
påmeldt, er det jammen på tide! Info om
påmelding finner du på batterijakten.no.
Lykke til på Batterijakten!
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Min største miljøbragd:
Jeg har vært med å opplyse
om at regnskogen er i fare.
Min største miljøtabbe:
Å kaste tyggis på bakken.

Derfor er miljøvern viktig:
Det finnes veldig mange
grunner, men en av dem er
at mennesker i fremtiden skal
kunne leve på jorden.
Miljøvennlig hilsen
fra Ela

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.

+
–

BEST UTEN OLJE
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Eirik Mikkelsen

Kampen om oljeboring i Lofoten er i gang igjen.
Noen politikere vil hente opp olje og gass i områder
som er kjempeviktige for fugler og fisker. Lofoten er
fødestua til de viktigste fiskeslagene våre. Der ligger
Nord-Europas rikeste fuglefjell og verdens største
korallrev i kaldt vann. Et oljeutslipp her vil være en
katastrofe. Heldigvis jobber mange miljøorganisasjoner og politikere for å holde Lofoten, Vesterålen og
Senja oljefritt.

SOLLAMPER LYSER OPP I
AFRIKA
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Dag Arne Høystad

I Norge kan du slå på bryteren for å få lys og enkelt lade opp telefonen når du trenger mer strøm.
Sånn er det ikke alle steder. I mange fattige land
har ikke alle strøm, og folk må gå langt bare for
å få ladet mobilen. Med noen små sollamper blir
livet mye enklere. En slik lampe kan gi en familie
lys i mørket, og de kan også lade mobilen på den.
Naturvernforbundet jobber nå for å spre slike lamper i Afrika.

BYGG HUS TIL KJØTTMEISEN
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Vitalii Khustochka

Akkurat nå kan du ha det gøy samtidig som du
hjelper småfuglene. Høres ikke det bra ut? Få med
deg en voksen og bygg ei fuglekasse. Våren står
for døren, og fuglene er på utkikk etter et sted å
bo. Mange fugler sliter med å finne et bra sted.
Derfor kan fuglekassa di bli til stor hjelp. Du finner
oppskrift på fuglekasse på nettsiden vår, www.miljoagentene.no, under aktivitetsark. Lykke til!
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OSLO DISSER DIESEL
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: usu79, Fotolia

I vinter disset Oslo dieselbiler. På dager med ekstra mye forurensning i lufta var det forbudt å kjøre
med dieselbil. Også andre store norske byer vil forby kjøring med slike biler. Dieselbiler slipper ut mer
skadelige stoffer enn bensinbiler, men bensinbiler
forurenser også. Det beste er å gå, sykle eller kjøre
buss når du skal til skolen og på fritidsaktiviteter.
Når bilen står, blir lufta renere.

LA SMEDEN FIKSE SKØYTENE
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

Har du noe av metall som har gått i stykker?
Et ødelagt akebrett, en spark eller en basketballkurv? Du trenger ikke å kjøpe nytt! En smed
kan fikse det meste som er laget av metall. Ta
med deg skøytene dine også, så kan du få slipt
dem samtidig. Å reparere i stedet for å kjøpe nytt
er bra for klimaet. Dessuten er det kult å være hos
en smed, som kan lage ting av glødende metall.

ULVEFAMILIENE FÅR LEVE
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Derek R. Audette, Fotolia

De fire ulvefamiliene som skulle skytes i vinter får
leve likevel. I Norge kan man bare skyte ulver hvis de
tar mye sau. Ulvefamiliene bor inne i skogene i Hedmark, og der lever de av elger som de fanger selv. Visste du at en familie feller én elg i uka? Men de spiser
ikke alt selv. Jerv, rev, fugler, gnagere og insekter får
lov til å forsyne seg når ulvene er mette.
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TEMA: USA

Hva skjer med miljøet nå?
USAs 45. president tror ikke på menneskeskapte
klimaendringer.
Den 20. januar ble Donald
Trump innsatt som president
i USA. Men da han ble valgt
fremfor Hillary Clinton under
presidentvalget i november, var
det mange som ble engstelige.
Noe av det vi ble bekymret for,
var hvordan det skulle gå med
klimaet, naturen og miljøet.
President Trump har nemlig

sagt mye som gir oss grunn til
bekymring.
Donald Trump har sagt at
han ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte. Han
ønsker at USA skal trekke seg
fra klimaavtalen i Paris, og vil
kutte støtten til FNs klimaarbeid. Han ønsker også å få

fortgang i amerikansk kull- og
oljeindustri.
I tillegg har Trump sagt en del
ting som ikke en president bør
si. Han har for eksempel kommet med negative beskrivelser
av kvinner og av innvandrere. En
gang sa han at han skulle bygge
en mur mot Mexico for å hindre
mexicanere i å flytte til USA.
Hvorfor i alle dager blir en
sånn mann valgt til å være
president?

EMA
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Donald Trump avlegger ed som president.
FOTO: White House photographer, Wikimedia Commons

jobber og mer penger. Trump
fikk nok mange stemmer på
bakgrunn av dette.
Heldigvis er det slik at selv
om man er president i USA, så
kan man ikke bare gjøre som
man vil. Hvis Trump for eksempel vil bygge en mur mot Mexico, så er det flere som må være
enige i at dette skal skje. I USA
er det ikke bare presidenten
som bestemmer. Kongressen

og rettssystemet bestemmer
også. Alle disse tre kan stoppe
hverandre, dersom noen er
uenige.
Det er også blitt sagt av de
som kjenner Trump, at han sier
en del ting som han ikke mener,
spesielt når han blir fornærmet
og sint. Derfor er det ikke sikkert at de verste tingene Trump
har sagt, kommer til å skje.

BAKGRUNNSFOTO: sborisov, Fotolia

En del av årsaken ligger
nok i at mange ønsker seg
bedre levekår. I noen områder
i USA, bor det mange fattige
og arbeidsledige mennesker.
Selv om Trump har sagt mye
forferdelig, har han også lovet
å skaffe jobber og sørge for
bedre lønninger til folk. Mange
har tenkt at siden Trump er en
så flink forretningsmann, så vil
han også kunne styre USA på
en slik måte at flere får bedre

MA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEMA / TEM
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BAKGRUNNSFOTO: sborisov, Fotolia

FOTO: Gage Skidmore, Flickr

Under klimaforhandlingene i
Paris i 2015, fikk vi den beste
klimaavtalen vi noen gang har
fått. Et av hovedpunktene her
er at global oppvarming skal
begrenses til to grader, og
det skal jobbes for å klare 1,5
grader. Trump har sagt at han
vil trekke USA ut fra denne
avtalen. Dersom Trump gjennomfører alt han sa under valgkampen at han skulle gjøre, vil
dette føre til at USA slipper
ut mye større mengder klimagassutslipp enn det som ble
avtalt på klimaforhandlingene
i Paris.

Vi vet fortsatt ikke om Trump
faktisk vil gjennomføre å trekke
USA ut av klimaavtalen. Men
dersom han velger å gjøre det,
er det ikke nødvendigvis sånn
at alt klimahåp er ute. I USA
har vi både stater, byer og
enkeltpersoner som fortsetter å gjennomføre klimatiltak,
selv om presidenten svikter
klimaavtalen. Vi har også en
miljøbevegelse over hele verden som fortsetter å kjempe
for utslippskutt og klimaløsninger. Den teknologiske utviklingen innenfor miljøvennlig
energi vil fortsette. Dessuten
var det mange land som var

sammen om å lage avtalen i
Paris. Selv om Trump velger å
trekke USA fra avtalen, vil det
sannsynligvis ikke påvirke andre
lands videre arbeid med den.
Og hvem vet? Donald Trump
er glad i penger. Hvis det
viser seg at de grønne energiløsningene er billigere enn
energi fra olje og kull, da får
kanskje selv Donald Trump
lyst til å være med på å kutte
klimagassutslippene?
Kilder: Naturvernforbundet.no,
Aftenposten.no, Krisepsyk.no,
Vg.no, Dagbladet.no
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IKKE MILJØAGENT ENDA?

BLI MED, DA VEL!
MILJØAGENTENE ER BARNAS EGEN
MILJØVERNORGANISASJON.

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

ALLE MILJØAGENTER FÅR:
velkomstpakke
5 nr av medlemsbladet Miljøagentrapporten i året
mulighet til å være med i et lokallag
være med på aktiviteter og arrangementer
være agent og få hemmelige oppdrag
opprette egen profil på miljoagentene.no
være miljøjournalist og publisere egne saker

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

BLI MED OG
TA VARE PÅ
NATUR EN!

MILJØAGENTENES

NETTBUTIKK
Du kan kjøpe disse
miljøvennlige handlenettene
og mye annet kult i
Miljøagentenes nettbutikk.

Ta en titt på det vi har ved å gå inn
på miljoagentene.no/nettbutikk
Kanskje du finner en fin bursdagsgave til noen?
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VÆR EN DYREVENN!
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REKORDMANGE
I SKILØYPA
dyr som skal bli til biff. Når menVi i Miljøagentene
i Haugesund leste en
artikkel
av
NEI TIL EU
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
PPELPLASS
WWF om dyr. Den handlet om at mange dyrearter som nesker bare brenner ned ting,
dreper de mange dyr og planter
levde i 1970 vil dø ut innen 2020! Dette gjør oss redde
i prosessen. Slike branner lager
og sinte!
REV STENGING
AV KOLA ATOMKRAFTVERK
store mengder CO2. CO2MENER
er HOLDNINGE
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Forsøpling:

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

Det gjør at isbreer smelter, havet
PÅ FORNYBART
stiger SATS
og temperaturene
stiger.
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NYTT STORT OLJE

Vi mennesker har et ansvar for
Leveområdene deres:
veldig farlig for dyr. Områdene ville dyr lever i blir brent å ta vare på naturen. Gjør en forDe spiser det vi kaster fra oss på ned for å lage for eksempel palme- skjell, og bli miljøagent i dag! InSTORT
OLJEFUNN
gen vil leve
i en verden
uten dyr!
gata. Setter det i halsen og dør. oljeplantasjer eller beitemark forNYTT
Fisker og andre havdyr spiser
søppelet i havet. Da dør de. Garn
FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
og teiner som forsvinner på havet
er også veldig farlig for dem. Det
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNG
er Inemlig
feller.
Hvis fisken setter
RALLREVENE
NORDNORGE
ER TRUET
FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
REKORDMANGE
I SKILØYPA
seg fast i et bortkommet
garn så
EU
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
dør den en langsom NEI
og TIL
smertefull død. Teiner er samme greia!
Krabben går inn og kommer seg
aldri ut. De ender opp med og
spise hverandre inni teinene…

L HA MER VINDKRAFT
Forsøpling
er
MERE VINTRE
I VENTE

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN
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ØPPELPLASS

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

NORSKE
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LOFOTEN

Krypskyting:
Krypskyting er med på å drepe
mange dyr. Tigere er for eksempel utsatt for dette. De blir jaktet
på på grunn av beina i kroppen
N NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA
sin. Noen folk tror dessverre at et
bein fra en tiger eller andre dyr
kan brukes som medisin. Tull hvis
RAMTIDA
du spør meg! (Hedda Amilde
Danielsen, 12år)
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NLOFOTEN
Hedda Amilde Danielsen (12):
Dyr er en viktig del av økosystemet.
Hvis økosystemet blir ødelagt
må alle ta konsekvensene. Dyra
er en del av jorda. Jorda trenger
dyra. Dyra trenger jorda men
mennesker ødelegger den!

Kaia Fjeld Breivik (11):
Det er for dumt. I naturen er det
livets sirkel. Hvis en art forsvinner, forsvinner også andre arter
som lever av denne arten. Til slutt
så er det ingen dyr igjen, og heller ingen god jord å leve på.

Luna Marie Ingvildsdatter Yngva Fjeld Breivik (8): Det er
dumt at så mange dyrearter forToft (9):
DEN NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA svinner fordi dyrene har like stor
Ikke drep dyr! Dyr har følelser og
vi må ta hensyn til de følelsene! verdi som oss.
HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
Dyra trenger omsorg og kjærFRAMTIDA
MARSJ
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER VÅREN ER I A
lighet som oss. Du må ikke be- Skrevet av Yngva Fjeld Breivik, Luna Marie Ingvildsdatter
handle dyr som en gjenstand!
Toft, Sunniva Elise T. Nymoen
og Hedda Amilde Danielsen

EPOLITIKK
VEIUTBYGGING
NY MENINGSMÅLINGVIL HINDRE
MASJON STORT
OLJEFUNN NYTTIG INFOR
VINDKRAFT
YGGING
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES
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OLJEBORING
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Spesialagent Theo drog
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ENERGI

K
AV KOLA ATOMKRAFTVERKSpesialagent Theo rydder
på fisketur, men fikk
G AV KOLA ATOMKRAFTVERK
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enn fisk
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RDFØRER
på kroken.

Etter at ekstremvêret Urd
hadde
herjaER på
Vestlandet i julALLREVENE
I NORDNORGE
TRUET
FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
I SKILØYPA
ehelga tenkte Theo REKORDMANGE
at han skulle
NEI
TILtilEU
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
prøve fiskestonga han
fekk
jul.

PPELPLASS

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB
Dessverre var det heilt andre

REV STENGING
ATOMKRAFTVERK
ting enn AV
fiskKOLA
han fekk
på kroken.
KREV
STENGING
KOLA ATOMKRAFTVERK
Havna på Utsira var full avAV
plastsøpUVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

ETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
ETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

INGEN OLJE I NORD

YE TANKER OM ENERGI

pel som flaut i vatnet, alt saman avfall som folk har kasta frå seg. Stormar driv søppel inn til land og det
er enorme mengder som ligg på
L HA MER
VINDKRAFT
strendene
langs norskekysten. Ikkje
MERE VINTRE I VENTE
berre ser det stygt ut, men det er

OMMER

VIL GJØRE INFORMA
MENER HOLDNINGE
NEKTER Å INNGÅ FO

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

SATS PÅ FORNYBART
oppfordrar lokallaga til å arrangera
strandryddedagar i 2017.

GO

NYTT STORT OLJE
også skadeleg for både mennesker, planter og dyr på land og livet i
havet. – Skikkeleg triste greier med Helsing miljøagent Theo fra
marin forsøpling, meiner Theo som Haugesund

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN
Mange dyr dør fordi du kaster
OM
ORDFØRER
søppelet
ditt
i
naturen!
REKORDMANGE I SKILØYPA
NYTT STORT OLJEFUNN

dyr tror det er mat og spiser det.
Ofte dør dyrene. De lider ofte
FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
lenge før de dør.
VIL
MÅNEDSKORT
FOR
DetteHA
synes
jeg er grusomt
å UNG
VIL HA KØPRISING I STORE
tenkeFLERE
på.

RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

TIL EU Da begår du
BEDRE
ØPPELPLASS
Kaster du søppelNEI
i naturen?
en TILBUD FOR BARN OG UNGE NORSKE
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN
forbrytelse mot naturen og dyrene som lever i den!

Kaster du søppel i naturen eller på gata? Da er du kanskje
en dyremorder! Vil du ha det
på samvittigheten? Tenk på det
neste gang du kaster fra deg noe
i naturen.
Sunniva Hauge Krogh (9 år),
Miljøagent fra Kvalavåg

BLI MILJØJOURNALIST!
HINDRE
POLITIKK NY MENINGSMÅLINGVIL
VÅREN ER I ANM

SR VENSTRESIDA
N NORSKE VENSTRESIDA DEN NORSKE VENSTRESIDA
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

FOTO: Kevin Krejci, Flickr

YGGING VINDKRAFT NYTTIG INFORM

RAMTIDA

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

Søppel du ikke gidder å ta
med deg hjem eller ikke kaster i
søppelkassene, blåser på sjøen
eller inn i skogen.

Søppelet forsvinner ned i kloakken på gata og renner videre
ut i sjøen. Plasten bruker flere
hundre år på å forsvinne. Noen

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

Ønsker du å skrive en sak for
Miljøjournalisten? Send en mail til
ingvild@miljoagentene.no og fortell
litt om det du vil skrive om. Du kan
også be om å få et eget oppdrag!

NYTT STORT OLJEFUN
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BLI MED PÅ

8-2 8
mars

Batterijakten er en innsamlingsaksjon
for fjerdeklassinger over hele landet,
der de samler inn brukte batterier.
Hvert år bruker vi hele 1750 tonn med batterier i Norge. Av
disse kastes 1300 tonn rett i søpla eller – enda verre – i naturen! Den vanligste batteritypen er den vi kaller husholdningsbatterier eller alkaliske batterier. De er engangsbatterier
som brukes i leker og småelektronikk, og det er disse bat-

14

teriene som samles inn under Batterijakten. De inneholder ikke
skadelige miljøgifter, men det er likevel viktig at disse batteriene
gjenvinnes, fordi vi kan bruke de forskjellige delene til nye ting.
I år arrangeres Batterijakten fra 8. til 28. mars. Vi trekker ut
to klasser som hovedvinnere, som vinner 30.000 kr hver. I
tillegg trekker vi ukespremier på 5000 kr. Med Batterijakten
kan dere gjøre en enkel og viktig innsats for miljøet mens
dere har det gøy sammen! Meld dere på ved å gå inn på
www.batterijakten.no

BAKGRUNNSFOTO: Jo Straube / FOTO AV BATTERIJAKTENAMBASSADØRER: Ingvild Skeie Ljones
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URFOLK I USA

Urfolkene i USA har kjempet for sine leveområder i
flere hundre år. Det må de fortsatt i dag.

Siouxhøvding.
Siouxindianerne er en av
USAs mange indianerstammer.

BAKGRUNNSFOTO: Wing-Chi Poon, Wikipedia

FOTO: Escapedtowisconsin, Wikipedia
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Har du hørt om en kar som het
Christofer Columbus? Kanskje
du vil si at «jo…var det ikke han
som oppdaget Amerika?» Vel,
det stemmer ikke helt. Columbus dro riktignok over Atlanterhavet i en tid da ikke særlig
mange andre europeere gjennomførte det samme. Men da
han gikk i land i Amerika, bodde
det strengt tatt folk der fra før.
Ganske mange, faktisk. Og Columbus, han trodde han hadde
kommet til India, han. Det er
derfor urfolk i Amerika har blitt
kalt indianere, selv om de ofte

foretrekker å bli kalt noe annet.
Som for eksempel navnet på
stammen de tilhører.
Europeisk invasjon
Etter at Columbus dro til
Amerika, kom det flere og flere
europeere som også hadde
lyst til å bo der. På denne
tiden levde gjerne urfolkene i
små grupper og stammer, og
livnærte seg på jakt, sanking,
fiske og jordbruk. Noen stammer flyttet rundt, mens andre hadde et fast område de
bodde i. Da europeerne kom,

presset de urfolkene bort fra
leveområdene sine og tvang
dem etterhvert til å bo i reservater. Dette var en temmelig
blodig prosess, og veldig
mange urfolk ble drept i kriger
eller døde av sykdommer som
europeerne hadde med seg.
I dag lever fortsatt mange urfolk i reservater. Mange er arbeidsledige og fattige.
Standing Rock
Også i dag må urfolk i USA
kjempe for leveområdene sine.
Dakota Access Pipeline er en

Urfolk og miljøvernere demonstrerer
mot Dakota Access Pipeline.
FOTO: John Duffy

kjendiser og miljøforkjempere,
både nasjonalt og internasjonalt. I mange måneder har det
pågått aksjoner, der noen av
aksjonene har ført til at folk har
blitt skadet. Dette er den største
indianeraksjonen på flere tiår.

oljerørledning som er planlagt å strekkes gjennom fire
stater, fra Nord Dakota til
Illinois. Den skal graves en
meter ned i bakken og skal
kunne frakte 470 000 fat
olje daglig. Siouxindianerne
i Standing Rock-reservatet i
Nord Dakota har protestert
mot oljerørledningen siden i
fjor vår. Den skal ikke legges
igjennom reservatet deres,
men den skal krysse Missourielva. Denne elva er Standing Rock-indianernes eneste
drikkevannskilde. Indianerne

er redde for at hellige landområder og gravsteder vil bli
ødelagt under byggearbeidet
og at eventuelle oljelekkasjer i
fremtiden vil forurense drikkevannet deres.
Mini Wiconi – Water is life!
Dette er kampropet som
siouxindianerne kjemper under,
der på prærien i Dakota. Selv
om det er i hovedsak siouxindianerne som blir berørt av problematikken rundt oljerørledningen, har de fått massiv støtte
både fra andre urfolkstammer,

Vant fram på
Standing Rock
I desember vant ziouxene endelig frem. Da ble det bestemt
at oljerørledningen ikke skal
legges slik at den truer indianernes drikkevann. Men det er
ikke sikkert at kampen er over
enda. For saken kan nemlig
fortsatt ankes. I tillegg er det
også slik at dersom den nye
presidenten ønsker å omgjøre
avgjørelsen, kan han gjøre
nettopp det. Indianerne er forberedt på å kjempe videre.
Kilder: Dagbladet.no, nrk.no,
standingrock.org, nytid.no,
rødt.no, naturpress.no,
edition.cnn.com
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Vær med på verveuka
etter landsleiren.
Gå på sopptur i skogen.

Dra på landsleir og landsmøte, 27. til 29. oktober.

LANDSMØTE

Delta på Batterijakten fra
8. til 28. mars.

Plukk bær og lag syltetøy av
dem etterpå.

Dra på kanotur med
overnatting i telt.

SOMMERFUGLRESTAURANT

Lag en sommerfuglrestaurant.

VÅR
SOMMER

Rydd en strand på
Strandryddedagen 6. mai.

Vær med på Den store
klesbyttedagen 1. april.

Lag en gapahuk.

2017

Delta på Beintøft fra 4. til
29. september.

VINTER
HØST

Lag miljøvennlige
julegaver på juleverksted.

Gå på sporjakt i snøen.

Earth Hour, 25. mars.

BATTERIJAKTEN

MILJØAGENTÅRET

Hugg ditt eget juletre.

Ha tomgangsaksjon.

TOMGANGSAKSJON

!

?

Skriv om en miljøsak
og send inn til
Miljøjournalisten.

Verv en ny miljøagent.

Foto Tomgangsaksjonen: Siv Grethe Aarnes / Foto Batterijakten: Torbjørn Katborg Grønning
Foto Landsmøte: Jo Straube / Foto Sommerfuglrestaurant: Ferran Turmo Gort

Her får du tips til hva slags ting du kan gjøre for miljøet til de
forskjellige årstidene. Heng kalenderen på veggen og kryss av
når du har gjennomført aktiviteten.

Miljøkalender!

Heng opp en lapp
med «Nei til uønsket
reklame» på postkassa.

Arranger miljøvennlig
bursdag.

Gå eller sykle til skolen
hver dag i en hel måned.

Butikksjekk – se etter
økologiske produkter.

Skriv naturdagbok. Velg
deg et område, skriv
ned uke for uke det du
ser. Hvordan forandrer
naturen seg gjennom
årstidene?

Ha kjøttfri uke.

Aktiviteter du kan gjøre hele året:

LOKALLAGS

NYTT

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

20

EI

V

LOKALLAGET

TVET

Miljøagentene i Lardal har
hatt kjempegodt medlemsmøte
og laget et flott årshjul for 2017.
Der har de fått plass til alle aktivitetene de ønsker å gjøre i 2017,
og ser frem til et aktivt og morsomt agent-år.
Miljøagentene i Vågan hadde
før jul redesignverksted hvor vi
laget julepynt av eggkartonger.
De som var med på landsleiren i

høst hadde prøvd å lage pynt av
eggkartonger før og fant nye muligheter med materialet. Mange
morsomme og fine ting ble laget
og noe ble også julegaver. Under
Julemarkedet i Kabelvåg arrangerte vi miljøsti med fine premier.
Vårt første møte i 2017 hadde vi
på tirsdag 9. januar med planlegging av aktiviteter i det nye året.
Vi tegnet og laget buttons og
avsluttet med lek ute i snøen.

MILJØAGENTENE PÅ VEITVET
Mye energi på byttekveld.

Mandag 9. januar hadde
lokallaget på Veitvet
årsmøte.
Møtet fant sted i Åpen Barnehage sine lokaler. Vi har rundt 30
medlemmer og 22 av dem møtte
opp. Det synes vi var et godt oppmøte! For noen av barna var dette
årsmøtet deres første møte med
Miljøagentene. Vi begynte derfor
møtet med å fortelle mer om hvem
Miljøagentene er. Etter det snakket vi om hvordan årsmøter skal
gjennomføres og regnskapet ble
sett igjennom og

Klar for
årsmøtet.
godkjent. Vi valgte også nytt styre på årsmøtet.
Ronja, som er årets ambassadør for Batterijakten, kommer
fra Veitvet Lokallag. Det syns vi
er tøft og måtte markeres. Hun
måtte gå opp på en stol på møtet
og fikk stor applaus!

Etter at byttekvelden var over,
var det bare 3-4 poser klær og
noen bøker igjen. Klærne ble levert i Fretexbeholderen, bøkene
sparer vi til loppemarkedet i juni
eller gir til skolens bibliotek. Det
er andre gangen vi har byttekveld
i lokallaget på Veitvet. Deling og
bytting er en fin miljøaktivitet!

Etterpå arrangerte vi byttekveld. Vilde, en av lederne fra
i fjor, gikk gjennom reglene og
styrte prosessen. Det var veldig
gøy, både energi og lyd sto
i taket!

VIL DU AT VI SKAL
PRESENTERE DITT LOKALLAG?

I november samarbeidet Miljøagentene i Haugesund med
Festiviteten om å arrangere lekebytting mellom to barneteaterforestillinger. En kjempepopulær
aksjon hvor mange gikk hjem
med “nye” gratis leker, bøker eller filmer som de hadde byttet til
seg. Leker som ble til overs gav
vi til et godt formål.

Før jul var Miljøagentene i
Sandefjord ute på oppdrag
og sjekket om hele 96 butikker
hadde miljøvennlig julepapir! De
delte ut diplom til alle butikkene
som ikke hadde glanset papir.
Denne aksjonen resulterte også i
et tresiders oppslag i lokalavisen.
GODT JOBBET!

Send en mail til:
hege@miljoagentene.no
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AKTIVITET

LAG EN ISLYKT
Det er lett å lage sin egen, stilige islykt!

DU TRENGER:
Bøtte

Hammer og syl

Vann

Kubbelys

Kuldegrader

Fyrstikker

ÅRSTID: Vinter
HVA: Lag en lykt av is som lyser opp på mørke
vinterkvelder.
HVORFOR: Fordi det er moro å se hvilke fine
ting du kan lage av vann og frost!
SLIK GJØR DU:
1. Fyll bøtta nesten helt full med vann.
2. Sett bøtta ut om kvelden. Det må være minusgrader så vannet i bøtta fryser. La bøtta stå på et
flatt underlag. Det blir først is langs kantene og

FOTO: Kati Molin, Fotolia

på toppen av bøtta. Sjekk bøtta neste morgen.
Vannet trenger tid på å fryse til, så det er mulig
bøtta må være ute enda en natt. Sjekk bøtta
med jevne mellomrom. Hvor lenge bøtta skal
stå ute, avhenger også av hvor tykke vegger du
vil at lykta skal ha. Jo mer den fryser, jo tykkere
vegger. Pass også på at det ikke fryser for mye.
Vannet skal ikke være helt gjennomfryst, det
skal være et hulrom i midten av isblokka hvor
lyset skal stå.
3. Når vannet er fryst, tar du inn bøtta. Hell varmt
vann på utsida av bøtta for å få isen til å løsne.
Snu bøtta forsiktig oppned og trekk den opp så
isblokka står alene.
4. Lag hull i toppen på blokken. Du kan banke
forsiktig med en hammer og en syl, eller bruke en
drill. Hell ut vannet som er på innsiden av isen.
5. Sett lykta ute på et underlag som ikke er brannfarlig. Plasser et kubbelys inni lykta og tenn på.
Nå har du en islykt!

FOTO: tnoronen, Fotolia
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Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

PIZZA PÅ BÅL
Ta fredagspizzaen ute i naturen!
Ingen mat smaker så godt som
den man lager selv.

MATFATET

I Matfatet presenterer vi gode og spennende
oppskrifter på økologisk mat!
ter,
FOTO: TheRocks

Flicker

Det er lurt å lage deig og pizzafyll på
forhånd, før du legger ut på tur. Hvis du
bruker økologiske ingredienser, får du
også en skikkelig øko-pizza!
Nedenfor finner du oppskrift på pizzadeig
og tomatsaus.

FOTO: Christian Schnettelker / Flickr

Ingredienser pizzadeig:
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. Pakk deigen inn
i en plastpose og legg den i sekken.

SLIK STEKER DU PIZZAEN:
Du trenger ved, fyrstikker, en rist, en
stekespade, olje til steking, en panne som
tåler ild og et lokk som passer til pannen.

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

Lag et bål, sett risten over flammene. Ha
olje i pannen, klem deigen i passe tykkelse
utover pannen. Sett pannen oppå risten og
stek pizzabunnen på begge sider til den er
gyldenbrun. Det er lett å svi pizzaen, så prøv
deg frem forsiktig når det gjelder steketid.

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. La sausen kjølne og
hell den over i en tett boks.

Deretter smører du på tomatsaus, og legger oppå fyllet. Krydre litt hvis du ønsker det.
Legg lokket oppå pannen og stek til osten er
smelta. Så er det bare å hugge innpå!

Ellers:
Ta også med det du ellers har lyst til å ha
oppå pizzaen din! Det kan for eksempel
være grønnsaker, sjampinjong, skinke,
pepperoni eller raspet ost. Det er også lurt
å ta med krydder, salt og pepper.

FOTO: Steve
Wertz, Flicke
r
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UT I VERDEN

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

N

W
S

E

Barnas Klimapanel møter
FNs Klimapanel.

MILJØAGENTER I
MARRAKECH
I november ble det arrangert klimatoppmøte i
Marrakech i Marokko. Barnas Klimapanel var på
plass for å fortelle om norske barns meninger og
krav, til de som bestemmer!
TEKST / FOTO: Rasmus Norsted

BAKGRUNNSFOTO: Patrick Wuske, Flickr

Barnas Klimapanel på plass inne på forhandlingsområdet.
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Det er kanskje mange som
husker at klimaforhandlingene i
Paris i 2015 fikk mye oppmerksomhet i media. Marrakechforhandlingene har det ikke
vært like mye oppstuss rundt,
men for Barnas Klimapanel var
dette en god anledning til å
møte viktige personer og fortelle dem barns meninger.
Norske barns meninger
ble hørt
Før klimaforhandlingene i Marrakech, hadde Barnas Klimapanel skrevet en klimarapport.
Den handler om barns rett til
å bli hørt i klimasaken og inne-

Donald Trump, har flere ganger
uttalt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.
Og etter presidentvalget er
det nå et åpent spørsmål om
hvordan Trump vil forholde
seg til Parisavtalen og arbeidet som ble gjort i Marrakech.
Heldigvis kunne Helgesen
berolige Miljøagentene med
at de fleste landene viser stor
vilje til å jobbe videre for klimasaken, uansett hva Trump
mener og gjør, og det vil ikke
påvirke andre lands videre arbeid med avtalen.

holder barns krav til de som skal
bestemme. Rapporten er laget
ved hjelp av innspill fra flere
tusen norske barn. I Marrakech
ble rapporten gitt til blant annet
hele den norske forhandlingsdelegasjonen, med klima- og
miljøminister Vidar Helgesen i
spissen, UNEP-sjef Erik Solheim og høyeste leder i FNs
klimapanel, Hoesung Lee.
– Vi dro til Marrakech fordi vi
ønsker at barns stemmer skal
bli hørt. FNs barnekonvensjon
sier at barn har rett til å bli hørt
i saker som angår dem. Og vi
mener at klima og miljø er en
sak som angår barn veldig

mye, fordi det er barn som skal
ta over verden i fremtiden, sier
nyvalgt leder i Barnas Klimapanel, Kaja Nyland.
Kommer USA til å bryte
Paris-avtalen?
I møtet med klima- og
miljøminister Vidar Helgesen
var medlem-mene av Barnas
Klimapanel veldig interessert i å vite hva som ble sagt
i selve forhandlingene. Helgesen forklarte at det viktigste
var å jobbe videre med Parisavtalen, men at også valget i
USA hadde blitt et stort tema.
Den nye presidenten i USA,

Samarbeid på tvers av
landegrenser
Eliah Hudgins er avtroppende
leder i Barnas Klimapanel. I
løpet av deltagelsen på klimatoppmøtet har han lært at
det er viktig at alle arbeider
sammen for å nå klimamålene.
– Selv har jeg lært veldig
mye nytt. Både om forhandlingene og om hva det vil si
å være fra Norge. Vi har et
ansvar når det kommer til klimaendringer. Det vet både vi
og resten av verden. Jeg har
lært å stå for det jeg mener,
selv om det noen ganger kan
være vanskelig. Men mest av
alt så har jeg lært at dette er
mye større enn bare det hver
enkelt person gjør, det som
teller er hva alle blir enige om
å gjøre i felleskap, sier Eliah.
Miljøagentene håper at alle
verdens land, også USA,
fortsetter å jobbe for å skape
en bedre fremtid og en verden uten menneskeskapte
klimaendringer!
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
MINIAGENT DANIEL (5)
FOTO: Hege Torghatten

Hvorfor er du miljøagent?
– Fredrik og Aleksander, storebrødrene mine,
er miljøagenter. Derfor hadde jeg også lyst til
å bli det. En miljøagent passer på naturen vår,
og passer på at ingen kaster boss der. Da må
vi miljøagenter rydde opp.
Hva er ditt favoritt dyr?
– Mitt favorittdyr er gepard fordi det er
verdens raskeste dyr.
Hva har du gjort som miljøagent?
– Jeg har ryddet på stranden, hatt økologisk
matlagingskurs, vært på turdag, vært på Vilvite
og hatt juleverksted med miljøagentene. Alt var
gøy, men det aller gøyeste var matlagingskurset!

Visste du at absolutt ingen batterier
kan kastes i restsøpla?
Alle batterier må leveres inn
til gjenvinning.

TELL BATTERIER
Hvor mange batterier som dette kan du
finne i bladet? Tell med dette også.
Send inn svaret til
post@miljoagentene.no,
eller fyll ut
svarkupongen bak
i bladet. Da kan du
vinne fine premier!
Svarfrist:
15. mars 2017
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DYR I USA

HVA SKAL UT?

I bokstavkaoset finner du 10 dyr som alle
lever i USA. Finner du alle 10?

Hvilket bilde eller gjenstand passer ikke inn
sammen med de andre i gruppen?

1

2

3

T B
Q 5
4

OBS! Løsninger finner du på side 35

HEMMELIG ORD FRA ERLE
Slik finner du det hemmelige ordet fra Erle:
Stryk ut alle bokstavene det er tre av. Skriv deretter ned bokstavene du
har igjen, i rekkefølge fra øverst til venstre. Når du har skrevet ned alle
bokstavene har du funnet ordet!
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FOTO: Brian Gratwicke, Flickr

BISON
Bisonen er det største pattedyret som lever på land i
USA. Den kan veie over ett tonn og er en av de største
okseartene i hele verden.
KILDER: Dagbladet.no, Store Norske Leksikon, iucnredlist.org

Bisonen har tykk, raggete pels
om vinteren, men skifter til lysere
og tynnere pels om sommeren.
Når bisonen får barn, holder
kalven seg hos moren i rundt ett
år. I det fri blir bisonen mellom 20
og 30 år gammel, men kan leve
lenger i fangenskap.

det førte til masseslakt av bison.
På denne tiden var det også flere
kriger mellom indianere og hvite,
og de amerikanske myndighetene beordret utrydding av bisonen for å overvinne indianerne,
som var så avhengige av den.
På slutten av 1800-tallet var bisonen nesten utryddet.

Det finnes to typer amerikansk
bison; præriebison i USA og sør- Heldigvis begynte de på
lige deler av Canada, og skogbi- 1900-tallet å ta vare på bisonen
son i Canada og Alaska.
igjen. I dag har vi rundt 350 000
amerikansk bison. Men de aller
Bisonen elsker å spise gress fleste av disse er tamme dyr som
og plantevekster! Om sommeren blir holdt som husdyr for kjøttet
er det lett å finne mat, men om og skinnet sitt. Av de opprinvinteren når det er snø, må den nelige, viltlevende dyrene er det
spare på energien. Den finner lik- bare noen få igjen, som blir tatt
evel litt mat ved å grave i snøen vare på i nasjonalparker som Yelmed hodet sitt.
lowstone Nasjonalpark i USA.
For noen hundre år tilbake gallopperte det millioner av bison
over præriene i USA. Indianerne
på prærien var avhengige av bisonen for å skaffe seg både
mat, klær, brensel og materiale
til å lage telt med. På 1800-tallet begynte de hvite å jakte ned
bison kun for skinnet sin del, og

Bison står oppført som en
nær truet art på IUCNs rødliste.
De ville stammene med bison er
avhengige av at menneskene går
inn for å ta vare på dem. Blir det
slutt på dette er det stor fare for
at arten raskt minker i bestand og
blir kvalifisert som en sårbar, og
dermed truet art.
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MILJØTIPS:

Se etter Ø-merket på egge-

kartongen. Egg fra frittgående
høner betyr bare at hønene har
Kjøp økologiske egg! litt mer plass å bevege seg på innendørs. Men økologiske høner
Økologiske egg er egg fra beveger seg fritt rundt, ute som
høner som går fritt ute og inne. De har sin egen pinne de
spiser naturlig fôr.
kan hvile seg på, om de er slitne.
De får også økologisk for.

HOT
Batterijakten!
Går du i fjerde klasse?
Da kan du og resten
av klassen din være
med på Batterijakten! Den varer fra 8.
til 28. mars. Fortell
læreren din om Batterijakten og vis ham
eller henne annonsen
på baksiden av dette
bladet.
God batterijakt!

Palmeolje i
godteri

Gruvedumping

+
–

Mikroplast

OR

NOT
Å bygge snømann
Skitur i skogen
Økologisk
sjokolade

Farlig skolevei
En farlig skolevei kan
for eksempel være at
bilene kjører fort og
veien er smal. Det
kan også være når
det er mye trafikk og
det ikke finnes noe
fortau. Eller at det
ikke finnes trygge
steder å krysse veien.
Har du en farlig skolevei? Skriv inn til
Miljøjournalisten og
fortell om det!
Kilde: Barneombudet.no
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FOTO: T. Müller, Wikipedia

OPPSLAGSTAVLA

RØDLISTA: HAVHEST

Se opp for havhesten!
KILDE: Havforskningsinstituttet

Havhesten har nemlig en spesiell måte å forsvare seg på. Når
den føler seg truet kan den spytte opptil 1,5 meter med klissete,
stinkende væske!
Havhesten hører til stormfuglfamilien og likner litt på en måke.
Men havhesten har nesebor oppå
nebbet, og det har ikke måkene.
Vi tror at havhesten kan bli opp
mot 50 år gammel.
Havhesten hekker på land, og
legger bare ett egg i gangen.
Egget legges gjerne i en liten
grop i bakken i en bratt fjellside.
Når ungen er klekket blir den i
reiret i ca 45 dager. Havhesten
kan fly turer på over 300 kilometer for å skaffe mat til ungen sin.
Marin forsøpling truer havhesten. Mange havhester har blitt
funnet døde, med magene fulle
av plast. Bestanden har blitt nesten halvert over de siste 50 årene.
I dag står den 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.

MILJØKJENDISEN
FOTO: NrK P3

MIKKEL NIVA
Skuespiller og komiker Mikkel Niva er kjent fra
blant annet “Torsdag kveld i Nydalen”. Denne jula
var han programleder i “Julemorgen” på NrK. Nå har han
heldigvis sagt ja til å være ambassadør for Batterijakten 2017!
Hei Mikkel! Hva holder du på
med for tiden?
– Nå er jeg akkurat ferdig med
å spille inn julemorgen, så jeg tar
juleferien nå i stedenfor i romjula!
Nå slapper jeg av og koser meg, før
jeg går i gang med å spille teater
om en liten stund.
Er du glad i å være ute i naturen?
– Ja, jeg er veldig glad i å være ute
i naturen! Hver gang jeg er ute på
ski for eksempel, så tenker jeg at
dette må jeg gjøre oftere. Dessverre
får jeg ikke kommet meg ut i naturen
veldig ofte, men når jeg først er der
så liker jeg det veldig godt!
Spiser du økologisk mat?
– Ja, jeg spiser en del økologisk,
men kan godt spise mat som ikke
er økologisk også.
Er du flink til å sortere søppel?
– Jeg syntes det ble mye lettere
å sortere søppel etter at Oslo begynte med blå og grønne poser for
sortering. Nå gjør jeg det så ofte
jeg kan!
Reiser du miljøvennlig?
– Nå bor jeg i en by hvor det heldigvis er veldig god kollektivtrafikk!
Den bruker jeg så mye som mulig.
Men jeg er også veldig glad i å

reise på lengre turer og da reiser
jeg ofte med fly. Det er jo ikke så
veldig miljøvennlig, dessverre! Men
i sommer dro jeg på interrail. Da reiste jeg bare med tog og det er jo
miljøvennlig, da.
Hva tenker du om miljøet i dag?
– Jeg synes det er ganske skummelt når lederne som sitter på toppen ikke fokuserer på global oppvarming. Et eksempel er Donald
Trump, han har jo sagt at global oppvarming ikke eksisterer! Det synes
jeg er skikkelig skremmende.

Hva er ditt beste miljøtips?
– Mitt beste tips er å ikke vente
på at noen andre skal ta ansvar for
miljøet. Gjør det selv!
Har du en hilsen til Miljøagentene?
– Jeg gleder meg masse til Batterijakten og er innmari spent på hvem
som blir vinneren! Jeg skal også
være med å samle inn og jeg håper
vi slår rekorden fra i fjor! Lykke til på
Batterijakten!

Du er jo ambassadør for Batterijakten. Hvorfor er det viktig
å levere inn batterier til gjenvinning?
– Batterier inneholder stoffer
som er skadelig for mennesker og
miljøet, dersom det skulle havne på
en vanlig søppelfylling. Derfor må
vi heller levere de inn til de riktige
folka som veit akkurat hva de skal
gjøre med batteriene for å unngå at
de gjør skade.
Hva gjør du med klær du ikke
bruker?
– Først så ligger de altfor lenge i
skuffen! Men en gang i året går jeg i
gjennom alt jeg har av klær. Det jeg
ikke bruker leverer jeg inn til UFF
eller FRETEX. Jeg kaster ikke klær!

Ambassadørene Mikkel og Ronja,
gleder seg til Batterijakten.
FOTO: Ingvild Skeie Ljones
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1 KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så
om på bokstavene i de gule rutene, da
kommer du frem til en by i USA.

–

IKKE
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STJELE

2

SANT ELLER
USANT?

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

1
2
3
4
5
6
7
8

Donald Trump
er USAs 45.
president.

SANT USANT

USAs første
SANT USANT
president het
John F. Kennedy.
Batterijakten
starter i mai.
Siouxindianerne
bor i Sør-Asia.

SANT USANT

SANT USANT

Det finnes to
SANT USANT
typer amerikansk bison.
Havhesten er SANT USANT
en truet dyreart
i Norge.
Klimaforhand- SANT USANT
lingene 2016
var i Marrakech.
Mikkel Niva er SANT USANT
ambassadør for
Batterijakten.

3 HVILKE STATER I USA?
USA består av 50 stater. Her ser du sju av dem.
Stokk sammen bokstavene og finn riktig stat!
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Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av kule premier! Svarfrist: 15. mars 2017.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________
5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3 - Hvilken amerikansk stat?
1:_______________________ 5:__________________________
2:_______________________ 6:__________________________
3:_______________________ 7:__________________________
4:_______________________

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Premieoppgave Miniagentene:.......................................batterier
Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................
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NATUR OG UNGDOM

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

Rop høyere, rop sammen
med oss!
Nå har USA fått sine nye president, Donald Trump. Han har sagt at han ikke tror
noe på at mennesker har gjort noe som
påvirker klimaet, og at global oppvarming bare er tøys.

Det er lett å si at Donald Trump er både dum og
teit, men det hjelper ikke så mye. Det gjelder også
politikere i Norge. Selv om det var flere av oss i
Natur og Ungdom som helt sikkert hadde lyst til å
si det om norske politikere etter at de like før jul ga
et gruveselskap som heter Nussir lov til å dumpe
masse gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Det var
ikke akkurat det vi ønska oss.
Så, hva skal vi gjøre med det her? Jo, vi skal si
ifra- vi skal rope og mer til. De skal ikke få ødelegge fjordene! En annen ting som vi tror kan bli
avgjort i vår, er om det blir oljeplattformer eller ikke
i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi håper og tror vi
og alle andre som bryr seg om miljøet og naturen
klarer å påvirke Arbeiderpartiet til å bestemme seg
for at de også vil si nei til oljeselskapene.

TEKST: Arnfinn Huse Storsveen

En av sakene han må forholde seg til når han tar
over, er at USA er saksøkt av ungdommer fra USA.
Xiuhtezcatl Martinez og flere andre mener at politikerne ikke har gjort nok for å beskytte dagens barn og
unge mot utfordringene og problemer som klimaendringene kan føre til. Som vi skrev om sist, har også
vi saksøkt Norge for det samme, så forskjellene er
kanskje ikke så store selv om USA er langt unna?

Xiuhtezcatl Martinez gjester Skavlan.
FOTO: Skjermdump fra NrK Skavlan
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Før jul demonstrerte vi i Natur og Ungdom sammen med mange andre for å vise støtte til de som
demonstrerte mot en oljeledning i Standing Rock
i USA. Indianerne er mot den, mange av de andre
som bor i området er i mot, og miljøforkjempere er
også mot. Det er når vi samarbeider som den store
familien vi er, at vi virkelig kan skape forandring. Bli
med oss da, rop sammen med oss, rop sammen
med hele verden, vi vet dere kan lage lyd!

LØSNINGER & VINNERE

av premieoppgavene i Miljøagentrapporten nr 5 / 2016
Løsning på premieoppgave 1, kryssord:
Snøkrystall
VINNER: Vegard Bjørnestad, 10 år,
fra Slependen
Løsning på premieoppgave 2, sant eller
usant: 1: sant, 2: usant, 3: sant, 4: usant, 5:
sant, 6: sant, 7: usant, 8: sant
VINNER: Jon Henning Hveem, 10 år, fra Asker
Løsning på premieoppgave 3, hvilket land:
1. Madagaskar 2. India 3. Kina
VINNER: Elias Uran, 10 år, fra Oslo
Løsning på miniagentoppgaven:
8 pepperkakemenn
VINNER: Jonathan Solhaug, 6 år, fra Lena

Løsning på «Dyr i usa» på side 27: Disse dyrene finner
du i bokstavkaoset: murmeldyr, grizzlybjørn,
bisamrotte, prærieulv, puma, sjøløve, alligator,
bison, vaskebjørn, sjøku

LØSNINGEN PÅ MILJØAGENTENES
JULEKONKURRANSE VAR:
KILDESORTERING

+
–

1. Premie: Sofie Ravn
2. Premie: Sara-Hendrine de Ridder,
Lerke Bie-Drivdal og Iben Bie-Drivdal

GRATULERER

TIL ALLE SAMMEN!
Løsning på «Hva skal ut?» På side 27: 1. Dyrespor,
2. Gave, 3. Vott, 4. Tallet 5
Løsning på «Hemmelig ord» på side 27: Indianer

HAR DU FÅTT EPOST AV OSS I DET SISTE?
Hvis ikke er det godt mulig vi mangler din
epostadresse!
Vi i Miljøagentene ønsker å være miljøvennlig, og bruke minst mulig papir.
Dersom du vil ha invitasjoner og informasjon frå oss i fremtiden må du sende
en epost med navn på miljøagenten og den epostadressen dere ønsker å
bli kontaktet på til: medlem@miljoagentene.no
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ER DU FJERDEKLASSING?
VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
Miljøagentene arrangerer Batterijakten og alle fjerdeklasser i landet kan delta. I 2016 samlet
vi inn 60 tonn batterier! Alle klasser som deltar får diplom, og de som blir landets beste
batterijegere får en fantastisk premie til hele klassen!

Les mer på batterijakten.no
BATTERIJAKTEN ER ET SAMARBEID MELLOM MILJØAGENTENE OG

