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HVA SKJER PÅ HOVEDKVARTERET?
...og hvem er vi?
Det har vært litt utskifting på kontoret i det
siste. Noen har gått og andre har kommet til.
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Miljøagentene innestår ikke
for miljøvennligheten til de
bedrifter som annonserer i
Miljøagentrapporten.

ARE,
daglig leder

RASMUS,
kommunikasjonssjef

CARL FREDRIK,
prosjektsjef og idemann

HANNA,
Oslo og Akershus-sjef

FOTO: Amanda Iversen Orlich

Siden sist så har vi fått en ny mann på kontoret –
Carl, som jobber med prosjekter i Miljøagentene!
Det er han du skal snakke med om du har en ide til
et prosjekt du synes Miljøagentene skal gjennomføre! Ellers så har Hege flyttet tilbake til Bergen, og
Ane Marte er tilbake fra mammapermisjon. Hun er
i gang med planleggingen av både spesialagentsamling og landsleir. Rasmus jobber med Batterijakten og Are jobber mye for å få på plass et nytt
medlemsregister som skal holde oversikt over alle
de 4000 medlemmene vi har i Miljøagentene.

Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, jobber for å gi
barna troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å gjøre noe.
SAMARBEIDSPARTNERE:
Norad, Rema 1000, L´OREAL,
Hero Tolk, KLP Eiendom,
Clas Ohlson

Pris pr. år:
Medlemskap: kr. 100
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MAGNUS,
medlemsregistersjef

TORGEIR,
medlemsregisterassistent

ANE MARTE,
lokallagshjelper og ansvarlig
for de kuleste arrangementene

INGVILD,
grafisk designer og redaktør i
Miljøagentrapporten

Abonnement på
Miljøagentrapporten: kr. 245
(bibliotek og andre)

Søskenmedlemskap: kr. 100

Familiemedlemskap i
Naturvernfo rbundet: kr. 300

Gruppemedlemskap: kr. 545
(skoler/barnehager)

Inkluderer medlemsskap i
Miljøagentene for alle barn i
husstanden.

Klar for
påskeferie?

KJÆRE
MILJØAGENT!

H EI!

Hva skal du gjøre i påsken? Skal
du på hyttetur med familien, gå
mye på ski, eller blir det bypåske
på deg i år?
I dette bladet finner du oppskrift på
pinnebrød. Pinnebrød er perfekt å ta
med på skitur hvis dere skal tenne opp
bål! Og hvis du først er ute på skitur,
hvorfor ikke dra på en liten sporjakt
samtidig? I bladet finner du en oversikt over ulike dyrespor. Ta den med
og sjekk om sporene du finner ute
minner om dem i oversikten!
I tillegg til dyrespor og pinnebrødoppskrift finner du mye stoff om
rovdyr i dette bladet. Det er mange
som er uenige når det gjelder rovdyr.
Noen vil ikke ha dem i norsk natur, mens andre mener at de hører
hjemme der. Det vi må huske på, er at
vi deler naturen med rovdyrene og at
vi har et ansvar for å ta vare på dem
og sørge for at de ikke utryddes.
Nå er det foresten snart humlesesong! Humlene gjør en viktig jobb
med å sørge for at planter, bær og
grønnsaker vokser frem, år etter år. I
det hemmelige oppdraget kan du lese
om hvordan du blir en ekte humlevenn!
God påskeferie!
Vårhilsen fra Hovedkvarteret
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Min største miljøbragd:
Jeg går til skolen og
tenker på hva jeg gjør.
Som å plukke opp boss.
Min største miljøtabbe:
Bedt om pose i butikken,
kjøre bil.

Derfor er miljøvern viktig:
Det er viktig å ta vare på
jorden og klimaet.
Miljøvennlig hilsen
fra Elise

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.

BIER OG HUMLER RULER!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Paul Grecaud, Istockphoto

Biler og humler forbereder seg nå til en av
de viktigste jobbene i verden. Snart skal de fly
fra blomst til blomst og sørge for at vi får frukt
og grønnsaker i år også. En tredel av all maten
vi spiser kommer fra planter som er bestøvet av
bier og humler. Og de gjør det helt gratis. Du kan
hjelpe dem ved å bygge et humlehotell eller plante
ringblomst, erteblomster eller honningurt i hagen
eller på verandaen.

LA OLJA LIGGE
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Harald Pettersen/Statoil

Regjeringen vil nå bore etter mer olje og gass i
Barentshavet, utenfor Nord-Norge. Dette har fått
mange miljøvernere til å protestere. Hvis vi skal
klare å stanse klimaendringene, må mesteparten
av oljen og gassen bli liggende. Dessuten er
oljeutslipp livsfarlig for alle sjøfuglene og fiskene
som lever i dette havområdet.

POLITIKERE PÅ FISKETUR
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Håvard Eggen

Visste du at verdens største torskestamme lever i Lofoten, og at det knapt finnes noe sted med
flere sjøfugler? Rasmus Hansson fra Miljøpartiet
de Grønne var nylig på øya Røst sammen med andre politikere som vil beskytte fiskene og fuglene
mot oljeboring. Politikerne lovet å gjøre alt de
kan for å hindre oljeboring i Lofoten, Vesterålen
og Senja.
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NYE EL-BILER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Omada, Istockphoto

El-bilene blir stadig bedre. I år kommer det flere
nye biler som går mye lenger enn gamle modeller.
El-biler i Norge kjører på miljøvennlig strøm og har
ingen utslipp. Det er gode nyheter, både for klimaet
og bylufta. Kanskje den neste bilen hjemme hos
deg blir en el-bil?

BYTTE KLÆR = BRA
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Prarie Eyes, Istockphoto

Visste du at noe av det mest miljøvennlige du
kan gjøre er å unngå å kjøpe for mye nye klær?
For hvert plagg du arver, kjøper brukt eller bytter
til deg, sparer du kloden for utslipp av klimagasser og miljøgifter. Hvorfor ikke lage et klesbyttemarked for vennegjengen eller klassen? Kanskje
andre kan bruke klærne du har vokst fra eller har
blitt lei av?

HVAL MED PLAST I MAGEN
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Heiti Paves Istockphoto

I vinter døde en hval med over tretti plastposer i
magen. Mange dyr og fugler spiser plastbiter fordi de
tror det er mat. Nå jobber flere miljøorganisasjoner for
å bli kvitt plastposer og annen plast man bare skal
bruke én gang. Husk å ta med deg sekk eller handlenett når du skal på butikken, så er du med og kutter
ned på bruken av plast.
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TEMA: ROVDYR
Rovdyra er en viktig
del av økosystemet.
FOTO: byrdyak, Fotolia

Hvorfor er rovdyr viktige?
Rovdyr har en naturlig plass i norsk natur!
KILDE: Naturvernforbundet

Rovdyra er en viktig del av økosystemet. De er med på å sørge
for balansen i naturen.
Mange rovdyr jakter for eksempel mye på hjort. Dette sørger
for at hjortebestanden ikke blir
for stor. Det er bra, for dersom
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tene de jakter på. Når rovdyr
jakter, så tar de ofte de syke og
svakeste av byttedyra. Dermed
vi får for mye hjort, blir det ikke er det de sterkeste dyra som får
nok mat til elgen, som beiter på leve og føre genene sine videre
de samme stedene som hjorten. når de får barn.
Rovdyra sørger altså for at det
blir nok mat til både hjort og elg! Ulv og jerv tar også rødrev og
hjelper til med å holde bestandRovdyra bidrar også til at gode en i balanse. Hvis vi får for mye
gener føres videre hos dyrear- rødrev, går det utover fjellreven

Ulv og jerv bidrar til å holde
rødrevbestanden i balanse.

og dverggåsa, for rødreven jak- Til tross for at rovdyrbestandter på disse. Og både fjellrev og ene er små og sårbare, blir rovdydverggås er truede dyrearter.
ra likevel jakta på.
Men Naturmangfoldloven sier
For 150 år siden hadde vi gode at det er forbudt å utrydde arter
bestander av både ulv, gaupe, i Norge. Vi må også sørge for at
jerv og bjørn her i Norge. Men rovdyrbestandene er levedyktige.
fra rundt 1850 ble det drevet en Derfor er det viktig at vi tar vare
voldsom jakt på rovdyra, noe som på rovdyra våre og at vi ikke jakførte til at de nesten var utrydda ter mer enn bestandene tåler.
litt over 100 år senere.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven er en norsk
lov som handler om hvordan vi
skal ta vare på naturen og det
biologiske mangfoldet.

BAKGRUNNSFOTO: sborisov, Fotolia

FOTO: giedriius, Fotolia
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Pandaen er et rovdyr, selv om
den foretrekker bambus.
FOTO: Adrien Sifre, Flickr

HVA ER ET ROVDYR?
Rovdyr er en orden av pattedyr som for det meste
lever av kjøtt. Det latinske ordet for denne ordenen,
er carnivora. Carnivora betyr kjøtteter!
KILDE: Illvit.no, Artsdatabanken

Carnivora består av flere forskjellige familier. Kattefamilien,
hundefamilien og bjørnefamilien
hører blant annet til her. Felles for
alle rovdyr er at de lever av andre
dyr. Kroppen til rovdyra er tilpasset et liv som jeger. De har godt
syn, velutviklet luktesans, skarpe
klør og tenner som kan drepe og
skjære kjøtt.
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ordenen carnivora! Samtidig sier
vi at en spekkhogger er et rovdyr,
fordi den spiser andre dyr. Men
spekkhoggeren tilhører ikke ordenen carnivora.

Rovdyrene fins i svært forskjellige størrelser. Snømusa er Vi bruker altså også ordet
verdens minste rovdyr, mens is- rovdyr om noen dyr, selv om de
ikke tilhører carnivora-ordenen.
bjørnen er det største.
Når et dyr jakter på og dreper anDet kan være litt vanskelig å dre dyr for å spise dem, kaller vi
skille mellom hva som er et rovdyr det dyret for et rovdyr.
og ikke. En panda er for eksempel
et rovdyr, selv om den foretrekker
å spise bambus. Den tilhører jo
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INGEN OLJE
I NORD
Arving er bra for miljøet.

YE TANKER OM ENERGI

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

TEKST / ILLUSTRASJON: Nora Sofie Aarnes

OMMER

L HA MER VINDKRAFT
MERE VINTRE I VENTE

SATS PÅ FORNYBART

GO

NYTT STORT OLJE
Jeg arver bort klær til en jente i 1.
klasse og arver klær selv. Jeg liker å
arve klær! I stedenfor å kaste klær
kan man gi dem bort til noen som
NYTT
STORT OLJEFUNN
trenger dem.

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN

OM ORDFØRER

RALLREVENE I NORDNORGE ER TRUET

Hilsen Nora Sofie Aarnes (8
FLERE
BRUKER
BUSSEN
år), miljøagent
i Pasvik
i Sør-TIL JOB
VIL
HA MÅNEDSKORT
FOR UNG
Varanger
kommune.

REKORDMANGE I SKILØYPA

ØPPELPLASS NEI TIL EU

BRUNBJØRNEN
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
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FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
VIL HA KØPRISING I STORE BYER
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE

NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN
Jiska Van Dijk fra Norsk Institutt for Naturforskning
har jobbet med bjørn. Her
har miljøagent Yrsa May intervjuet henne.

3. Hva spiser bjørnen om
høsten?
– Det er vanskelig å si, men det
er masse.

1. Hvilket habitat (leveom- 4. Hvor mange bjørnearter
lever det i hele verden?
råde) liker bjørnen best?
– Det er nok dypt, dypt inne i – Det er 8.
RAMTIDA
skogen.
Det var alt Jiska Van Dijk hadde
tid til!
2. Hva gjør bjørnen om
vinteren?
Skrevet av Yrsa May (9 år)
– De sover hele vinteren.

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

YGGING VINDKRAFT NYTTIG INFORM
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON
JERNBANEOVERGANGENE STENGES

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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ORT OLJEFUNN
NYTT STO
NYBART
ER ROVDYR FARLIGE

Hva gjør du hvis du møter ulv
eller bjørn?
Rovdyr vil som oftest flykte hvis
NNET STIGER
VANNET STIGER VA
de ser mennesker.
ERK
AV KOLA ATOMKRAFTVERK
Hvis du ikke vil se ulv, så lager
ING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
du lyd når du går i områder med
KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
ulv. Hvis du ser ulven, så kan du
trekke deg rolig tilbake. Ikke rop
eller løp.
Hvis du ikke vil se bjørn så snakKORALLREVENE
ER TRUET
BYER JegI NORDNORGE
VIL HA KØPRISING I STOR
laget en
spørreundersøkelse for 3a og b ved ker du FLERE
og lager lyder så bjørnen
REKORDMANGE
I
SKILØYPA
Kaiskuru nærmiljøsenter
detteFOR
NEI TIL EU i Alta. De svarte
BEDREpå
TILBUD
kanBARN
høre OG
deg.UNGE
Da vil den trekke
spørsmålet: Er du redd for rovdyr når du går ute i seg unna deg. Hvis du ser bjørn
naturen? Det er mange som er redd for rovdyr. Jeg så er det viktigste å ikke overraske
ASJON
LETT TILGJENGELIG
DEG
GJØRE INFO
KREV
STENGING
AV KOLA
ATOMKRAFTVERK
fikk
28FORsvar.
13 stykker
var redd, 10 var ikke redd, 5 bjørnen. Trekk deg rolig tilbake,VIL
ENE SOM DETTE
ER UAKSEPTABLE
MENER HOLDN
ORLIK UNDER FORHOLD SOM
DETTE
NEKTER
Å INN
KREV STENGING AV KOLA ATOMKRAFTVERK
snakk med rolig stemme. Ikke
svarte vet
ikke.
rop, løp eller forsøk å skremme
TEKST / ILLUSTRASJON: Miljøagent Viljar / KILDER: wwf.no, aftenposten.no
den, det SATS
kan vekke
jaktinstinkPÅ FORNYBART
tet til bjørnen. Det er heller ikke
sikkert at man dør hvis en bjørn
VIL HA MER VINDKRAFT
angriper. Da er det beste å legRMERE VINTRE I VENTE
ge seg ned og spille død, med
hendene
nakken. OLJEFUNN
I mer enn
NYTT over
STORT
80 prosent av tilfellene overlever
mennesket.
IFLERE
andre land
der folk lever
nært TIL J
BB
BRUKER
BUSSEN
dyr som er mye farligere enn de
GDOM TIL 200
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UN
vi har i Norge (f.eks. hai, dødelige
I NORDNORGE ER TRUET
EKORALLREVENE
BYER
FLERE VIL HA KØPRISING I STO
edderkopper
og slanger), så lærREKORDMANGE I SKILØYPA
er folk
seg hva
de skal passe seg
NEI TIL EU
BEDRE TILBUD FOR
BARN
OG UNGE
for. Det er skadelig for naturen
hvis mennesker skal fjerne alt de
er redd for.
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SOMMER
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NTRE I VENTE OG SENJA VARMERE VIN

SOM ORDFØRER
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FLERE
B
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NLOFOTEN
Skrevet av Viljar, 8 år

FAKTA:
Ingen er drept av ulv i Skandina- nesker. De fleste bjørneangrep
via siden 1881. Ulven vil nesten i Skandinavia siste 20 år, har
i forbindelse med jakt, der
alltid forsøke
å flykteDEN
hvisNORSKE
den skjedd
DEN NORSKE
VENSTRESIDA
VENSTRESIDA SR VENSTRESIDA
bjørnen
i de fleste tilfeller har vært
hører mennesker. Hvis ulven mister sin frykt for mennesker, så kan skadeskutt. Det kan være fint å
FRAMTIDA
MARSJ
ha kunnskap om hvordan du skal
den angripe.
Bjørnen i Skandinavia er lite forholde deg til bjørn hvis du er
farlig for mennesker, mens det så heldig å se den ute i naturen.
Jerv og gaupe er i liten grad
i Nord-Amerika er dokumentert flere bjørneangrep på men- noen trussel for mennesker.

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

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

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

VÅREN ER I A

NN
NYTT STORT OLJEFUN
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VI MÅ TA VARE PÅ ULVEN!

FOTO: karlumbriaco, Fotolia
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mener at vi ikke skal skyte ulv i
det hele tatt og la ulvestammen
få utvikle seg naturlig. Andre mener at vi må holde ulvebestanden
nede, men ikke utrydde den helt.
Så er det andre igjen som mener
at all ulv skal bort.
De som er for ulv mener at
ulven er bra for naturen og en
naturlig del av økosystemet. Den
holder bestander av hjort, rev og
andre dyr nede og bidrar til balanse i naturen.

KILDE: Naturvernforbundet, WWF

I Norge blir ulvebestanden
nøye overvåket slik at det ikke
blir for mange eller for få ulv. Hvor
mange ulv som er for mange eller for få, er det mange som er
uenige om.

skytes. Men etter store protester
både
Norgeog
ogi iutlandet,
utlandet,ble
ble
ulbåde ii Norge
ulvevefamiliene
reddet.
familiene reddet.
Likevel har det i vinter foregått
den hardeste nedskytingen av
ulv i Norge siden 1940-tallet,
med en kvote på atten dyr.

I høst bestemte rovviltnemda
at fire ulvefamilier i Letjenna, Os- Det er mange forskjellige medalen, Kynna og Slettås skulle ninger om ulv i norsk natur. Noen

Selv om noen ønsker ulven
bort, har ikke vi mennesker rett
til å utrydde den. Vi må huske på
at vi deler naturen med andre arter, og ulven har like mye verdi
som alt annet som finnes i naturen. Og ifølge Naturmangfoldloven er vi dessuten nødt til å ta
vare på arter og passe på at de
ikke blir utryddet. Dette gjelder
også for ulven.

FOTO: Kjekol, Istockphoto

Ulvemotstanderne mener at
ulven gjør for stor skade til at den
kan få være en del av miljøet vårt.
Flere sauebønder mener det er
helt umulig å drive sauehold på
grunn av ulven. Mange opplever
å finne sauene sine revet i stykker
av ulv og andre rovdyr. Flere mennesker som bor i områder der ulven ferdes, sier at de er redde for
ulveangrep. De tør ikke la barna
leke ute alene når de vet at det er
ulv i nærheten. Men ulveangrep
på mennesker er svært uvanlig.
Når det har skjedd i andre land,
har det vært i forbindelse med
helt spesielle situasjoner som
ekstrem matmangel
matmangeleller
eller
rarabiesserpå
ikke
på
syke ulver.ulver.
UlverUlver
ser ikke
menUlven har blitt jakta på i årevis og er i dag en kritisk biessyke
mennesker
som
mat.
nesker
som
mat.
truet dyreart i Norge.
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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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LOKALLAGET

BYNESET I TRONDHEIM

ENGASJEMENT
PÅ BYNESET
På Byneset i Trondheim er det en gjeng miljøagenter
som har startet lokallag sammen. Siden oppstarten i
fjor høst har de vært med på mye spennende.
TEKST: Ane Marte Rognskog

Noe av det morsomste de har
gjort, er landsleiren på Stiklestad.
Det var også gøy å være med på
gjenbruksrevolusjonsparaden.
– Vi må bli flinkere til å reparere
og gjenbruke klær, i tillegg til å
kjøpe mindre, var beskjeden
fra Miljøagentene på Byneset,
som gikk i paraden med redesignede klær.
I mars deltok miljøagentene på
Byneset på vardebrenning for et
oljefritt Lofoten, Vesterålen og
Senja. Der holdt leder i lokallaget,
Rinja, en strålende appell på vegne
av Miljøagentene der hun sa klart
i fra om hva barn i Miljøagentene
mener om oljeboring i nord.

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

NYTT

Heike som er lokallagsleder i Miljøagentene i Bodø, har hatt flere
leserinnlegg på trykk i lokalavisa. Selv om voksne lesere av avisen
skrev kjedelige kommentarer til Heikes første innlegg, gir han ikke
opp og står opp for barns rett til å si fra!
Miljøagentene i Haugesund
har møtt ordføreren i kommunen
og tatt opp flere miljøsaker med
han. De utfordret blant annet
ordføreren på om Haugesund
kan bli Norges første by der det
blir forbudt med plastposer.

Miljøagentene i Trøndelag vokser og vokser. I det siste er det
startet mange nye lokallag, og vi
har hele åtte lokallag i Trøndelag. Bildene er fra oppstarten på
Sverresborg og Åsvang.
I Lardal og på Kolbotn har
Miljøagentene hatt årsmøte med
besøk fra noen skoleelever ved
Sund folkehøgskole. De hadde
spennende historier å fortelle,
både fra besøk i regnskogen
og om natur, kultur og jordbruk
i Guatemala!

Har ditt lokallag gjort noe spesielt
i det siste? Send en epost til
anemarte@miljoagentene.no og
fortell om det. Send gjerne også
med et bilde.
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DE FIRE STORE

Vi har fire store rovdyr på det norske fastlandet; ulv, gaupe, jerv og brunbjørn.
Visste du at alle fire artene står oppført som truet på Nasjonal Rødliste?
KILDER: Rovdata.no, WWF

BRUNBJØRN

JERV

Brunbjørnen er det største rovdyret
på det norske fastlandet. Den er glad
i bær og flink til å klatre i trær!

Jerven minner om en liten bjørn. Den
kan nedlegge byttedyr som er mange
ganger større enn seg selv!

STØRRELSE: Hanbjørner blir mellom 100 og
300 kilo, mens binnene veier fra 60 til 200 kilo.

STØRRELSE: Jerv er mellom 8 og 18 kilo tunge,
hannene blir tyngre enn hunnene. De blir mellom
70 og 85 centimeter lange.

SPISER: Bjørnen er alteter, men spiser mest
planter. Bær er en klar favoritt! I tillegg spiser den
maur og byttedyr, som kalver fra elg og rein. Sau
kan også stå på menyen.

SPISER: Byttedyr som reinsdyr, sau, fugler, andre små og mellomstore pattedyr, og planter. I
tillegg spiser jerven kadaver som andre rovdyr har
drept.

BOR: I skogene i grensetraktene mot Sverige.

FOTO: Malene, Wikimedia Commons

BOR: I høyfjellet og i den øverste delen av fjellskogen.
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FOTO: dennisjacobsen, Fotolia

ULV

GAUPE

Ulven er det største medlemmet av
hundefamilien. Den lever som regel i
par eller i flokk sammen med andre
ulver.

Gaupa er det eneste kattedyret som
lever vilt i Norge. Gaupa har tykk,
gråhvit pels om vinteren, og tynn, glatt,
rødbrun pels om sommeren. Gaupa
fødes med lukkede øyne, som åpnes
først etter rundt tre uker.

STØRRELSE: Hunnen er rundt 35-40 kilo og
hannen rundt 50 kilo. Ulven blir 1-1,5 m lang
SPISER: Ulven er spesialist på å jakte elg! Den
spiser også småvilt, som rødrev, bever, grevling,
hare, skogsfugl og smågnagere. Av og til tar den
sau og tamrein. Den tar også hjort, villrein og
storfe.
BOR: Ulven er svært tilpasningsdyktig og vi finner
den i ulike miljøer rundt om i verden. Her i Norge
holder ulven stort sett til i skogen.

FOTO: hkuchera, Fotolia

STØRRELSE: Hannene veier rundt 23 kilo, og
hunnene rundt 17 kilo. De kan bli opptil 1,2 meter
lange.
SPISER: Hjortedyr er favoritten. Men gaupa tar
også sau og mindre dyr, som hare, fugl og rev.
BOR: Den liker å vandre og beveger seg over
store avstander. Den trives i løv- og barskog og i
bratt og ulendt terreng.

FOTO: Bernard Landgraf, Wikimedia Commons
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SLIK LAGER DU
PINNEBRØD
FOTO: Patrick Heck

FOTO: Miljøagentene

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.

DU TRENGER:
1 kg økologisk mel
FOTO: Christian Schnettelker / Flickr

1 ts salt

20

2 ts sukker
1 pk tørrgjær eller 1⁄2 ts
bakepulver 1⁄2 liter melk eller
vann
Et bål og en grillpinne
En kniv

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.
Du kan også tvinne deigen rundt en pølse og
lage pølse i brød. Oppskriften gir en stor porsjon
med pinnebrøddeig.
TIPS: Du kan godt blande litt revet ost, hvitløk, urter
eller annet krydder i deigen. Det lureste er å lage deigen hjemme før du drar ut på tur. Pinnen finner du
i skogen. Pass på at det ikke er fare for skogbrann
når dere skal lage bål. Husk å ta med en voksen!

AKTIVITET

Rådyr
Bjørn

Elg

Mus
Gaupe

GÅ PÅ
SPORJAKT!
DU TRENGER:
Et naturområde med noe dyreliv
Helst nysnø

Ulv

Hare

ÅRSTID: Når det er snø.
HVA: Se etter dyrespor i snøen og lær deg å
gjennkjenne hvilket dyr det tilhører!
HVORFOR: Ved å lære oss å gjenkjenne dyrespor får vi vite mer om hva dyrene driver med og
hvor de liker å ferdes!
SLIK GJØR DU: Klipp ut dette arket (eller ta
en kopi) og ta det med deg ut. Finner du noen
dyrespor? Sammenlign med sporene på arket.
Finner du ut hvilket dyr sporet tilhører?

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
21

VERDENS MINSTE
ROVDYR!
Hils på snømusa! Den ser søt og uskyldig ut, men er faktisk en rå jeger som
ikke lar seg pelle på nesa. Snømusa
er verdens minste rovdyr!
KILDE: wwf.no / FOTO: Victor Tyakht, Fotolia

Den ser ut som en som en
liten røyskatt. Hvor store de blir,
kommer an på hvor de bor. Her
i Norge kan hannene bli mellom
19-23 cm og hunnene mellom
17-18 cm. Men det å være liten
og langstrakt har sine ulemper
for et varmblodig dyr. Snømusa mister nemlig fort kroppsvarme. Derfor må den hele tiden
spise for å holde varmeproduksjonen oppe. Men den lange,
smale kroppen er perfekt til å
jakte smågnagere rundt om i
musegangene! Når byttet er jaget ut av gangene, blir det drept
med et raskt bitt over nakken.
Utenom smågnagere, spiser
den også småfugl, egg, frosk
og virvelløse dyr. For å være sikker på at den får nok mat, pleier
snømusa å hamstre mat for dårlige tider.
kan også få unger i løpet av det
første leveåret. Etter 40 døgns
Snømusa er det eneste rovpat- drektighet blir vanligvis 4-5 unger
tedyret som kan få to kull med født, men kullet kan noen ganger
unger i løpet av en sesong. Den komme helt opp i 12 unger.
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Du skal lete lenge etter en
like effektiv jeger som det lille
rovdyret, og den gjør en viktig
jobb for å opprettholde balansen
i naturen!

FAKTA OM SNØMUS
Snømusa er en spesialist
i å jakte mus!
Snømus lager bol i naturlige hulrom, for eksempel
inne i en ur, under et golv eller i en gammel musegang.
Bolet isoleres med hår fra
byttedyr.
En snømus klarer ikke
å overleve en hel dag uten
mat. Derfor er artens største
trussel matmangel. Det hender at det av og til er få byttedyr for snømusa, og i de
periodene er det mange
snømus som dør.
Snømusa står oppført
som livskraftig på den nasjonale rødlista.
KILDE: Artsdatabanken

KLUBBEN FOR SMÅ
NATURVENNER!
Pandaklubben er WWFs klubb for barn opp til 12 år.

Besøk oss på:
www.wwf.no/pandaklubben

VOKSNE KAN HJELPE
ROVDYRA VED Å BLI
ROVDYRFADDER.
www.wwf.no/fadder/rovdyr/
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MILJØTIPS:

Spar på strømmen!
Strøm er mangelvare. Derfor
er det lurt å skru av lyset i de
rommene som ikke brukes.
Det er flere ting dere kan gjøre

for å spare strøm. Skru ned

HOT

ovnen når dere reiser bort. Skal
du lufte så gjør det raskt, men
husk å skru av ovnen under luftingen. Det er koselig med stearinlys og det varmer godt. Hvis
man har vasket opp, kan man
la vannet bli i vasken til det er
kaldt. Da går varmen over i rommet, istedenfor at man skyller
den ned i rørene.

OR

NOT

Havørna er den største
rovfuglen i Norge!
KILDE: Miljøstatus.no

Gå på
loppemarked!
Når vi kjøper brukte
produkter, gjør det at
vi ikke trenger å bruke
så mye ressurser på
å lage nye produkter.
Derfor hjelper du til
med å kutte klimagassutslipp når du handler
på loppemarked. Dessuten kan du få kjøpt
kule ting skikkelig billig.

Batterier i
restsøpla

Oljeboring

CO2-utslipp
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Påskeferie
Miljøvennlig
skismøring
Økologisk
påskemarsipan

Plastsøppel
i fjæra og på
stranda
Mange fugl og sjødyr
dør fordi de spiser
plast vi mennesker
har kastet fra oss i
naturen. Når snøen
smelter kommer all
plasten til syne igjen
etter å ha ligget under snø hele vinteren.
Ta med deg noen
venner og arranger
strandrydding!

Den er også blant de største ørnene i verden. Hunnen blir større en
hannen. Voksne hunner kan ha et
vingespenn på opptil 240 cm!
Den liker å spise fisk og sjøfugl,
men kan også spise døde dyr.
Fra slutten av 1800-tallet gikk
bestanden av havørn kraftig ned.
De viktigste årsakene til det var
jakt og miljøgifter. Den ble heldigvis fredet i 1968 og vi har nå en
livskraftig bestand i Norge. Men i
de siste årene har vindkraft blitt
en større trussel mot havørnen.
Flere havørner blir drept fordi
de flyr inn i rotorbladene på vindmøllene. Det er viktig å tenke
på havørna når vi setter ut vindmøller. Vi kan for eksempel la
være å sette dem i de områdene
hvor havørna hekker.

NASJONAL RØDLISTE:

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

FOTO: Yathin S. Krishnappa, Wikipedia

OPPSLAGSTAVLA

RØDLISTA: HAVØRN

FOTO: WWF Verdens naturfond / Ivan Tostrup

MILJØKJENDISEN

NINA JENSEN
Nina Jensen er generalsekretær i WWF Norge. Hun
gjør en kjempejobb for klimaet og miljøet, og med å
ta vare på de truede dyreartene våre!
Hei Nina! Hva driver du med for
tiden?
– Det er mange saker å kjempe
for denne våren, men det er særlig
kampen for å redde ulvene, få på
plass en klimalov som kutter klimautslipp i Norge og stoppe oljeboring i Lofoten, som er aktuelt i
disse dager.
Hva er det kuleste med å være
generalsekretær i WWF Norge?
– At jeg får bruke hver eneste dag,
og hver ledige time, på å redde naturen og jordkloden vår.

Hva er ditt favoritt-rovdyr?
– Spekkhogger (svart og hvit som
en panda).
Hva er ditt beste miljøtips?
– Kast mindre mat og spis mindre
kjøtt.

Har du en hilsen til Miljøagentene?
– Tusen takk kjære Miljøagenter
for at dere gir meg håp i hverdagen! Jeg er så utrolig imponert og
stolt over den innsatsen dere gjør,
og ikke minst evig takknemlig for at
dere kjemper for miljøet vårt!

Ulven er vaktmesteren i naturen, sier Nina Jensen.
FOTO: Chris Muiden, Wikipedia

Hvilken miljøsak brenner du
mest for?
– Alle. Men må jeg velge så er det
å bekjempe miljøkriminalitet og ulovlig jakt.
Er du glad i å være ute i naturen?
– ELSKER å være ute i naturen!!
Å dykke ned under havoverflaten
eller trekke inn den friske luften i
gammelskogen er blant favorittene.
Hvorfor er ulven viktig i norsk
natur?
– Ulven er selve vaktmesteren i
naturen, og sikrer at økosystemene
fungerer og sikrer de andre artenes
langsiktige overlevelse.
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UT I VERDEN

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

N

W
S

E

KATTEFOLKET I
AMAZONAS
For indianerfolket Matsesene som bor i Amazonasregnskogen er jaguaren et hellig dyr. Matsese-indianerne blir kalt for kattefolket fordi de dekorerer seg
for å likne på jaguarer.
KILDE / FOTO: Regnskogfondet
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Det er strengt forbudt å
drepe jaguarer, til og med i
selvforsvar. Indianerne tror at
hvis man dreper en jaguar, vil
den bli så sint at den vil nekte
indianerne å låne krefter fra
den. Den vil også advare andre
dyr i skogen når matsesene
går på jakt. Jaguaren er menneskenes læremester, og uten
dens visdom kan de ikke jakte.
Selv jakter jaguaren på blant
annet flodsvin, tapirer, hjorter
og pakaer, slanger, kaimaner,

Matsesene dekorerer seg i ansiktet
for å likne på jaguarer.

Jaguarer angriper veldig
sjeldent mennesker. Indianerne forteller at det aller viktig-

ste å huske på når man møter
en jaguar, er å ikke løpe. Dersom man står helt stille, vil den
miste interessen og som oftest
gå sin vei.
Indianerne lar barna sine
ferdes alene i skogen. De lærer
barna at jaguaren har sin plass
i skogen som alle andre dyr,
og at den ikke må drepes. Det
er bra at barna blir lært opp til
å ta vare på jaguaren, for 40
prosent av jaguarbestanden
er i dag utryddet. Det er fordi

leveområdene til jaguaren,
regnskogen i Latin-Amerika
ødelegges.
Innholdet i denne artikkelen
er hentet fra boka “Med jaguarens kraft” av Anders C.
Krohg. Den handler om da
Anders bodde et
helt år sammen
med matsesene
i Amazonas.
Boka er
tilgjengelig hos
Regnskogfondet.

BAKGRUNNSFOTO: Scott Darbey / Flickr

og aper. Innimellom spiser den
også frukt! Jaguaren er til og
med flink til å fiske. Da står den
urørlig på grunt vann og slår
fisken i svime med et kraftig
poteslag. Og skulle jaguaren
falle uti på dypt vann, er ikke
det så farlig. Den er nemlig
kjempeflink til å svømme. Ikke
rart indianerne synes de har
mye å lære av jaguaren!
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
MINIAGENT ELIAS (3)
Elias er miljøagent og veldig
stolt av det!
FOTO: Privat

Han er veldig opptatt av at det ikke er lov
å kaste søppel på bakken. Av og til drar han
på skogstur sammen med familien sin i skogen like ved der han bor. Noen ganger må
han plukke søppel som andre har kastet fra
seg i skogen.
– Det er ikke lov å kaste søppel på bakken,
sier Elias.

Husk Strandryddedagen som er
lørdag 6. mai! Få med deg noen
venner og rydd en strand!

TELL HAIER
Hvor mange haier som denne kan
du finne i bladet? Tell med denne
også.

Send inn svaret til post@miljoagentene.no, eller
fyll ut svarkupongen bak i bladet. Da kan du vinne
fine premier!
Svarfrist: 30. mai 2017
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BOKSTAVDYR
Her ser du silhuettene til fire norske rovdyr.
Stokk om på bokstavene og finn ut hvilke!
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OBS! Løsningen finner du på side 35

TEGNEKONKURRANSE:

TEGN EN ULV!
Send inn tegningen til oss innen 30. mai,
og bli med i trekningen av fine premier.
Send på mail til ingvild@miljoagentene.no,
eller med post til Miljøagentene, Mariboesgate 8,
0183 Oslo

FOTO: s_keller, Fotolia

Tegn den kuleste, rareste, eller flotteste
ulven du kan komme på! Eller kanskje
du vil tegne din helt egen fantasiulv?

HVITHAI
Hvithaien er verdens største rovfisk. I hvertfall som vi
kjenner til i dag!
KILDE: wwf.no

Den har 300 tenner, men tygger allikevel ikke maten sin. Haien
river byttet opp i passe store biter som den svelger hele.

FOTO: ramoncarretero, Fotolia

På grunn av fasongen på kroppen, kan hvithaien svømme fort
og effektivt, og om den ser et
bytte kan den sette opp farten
i et forrykende tempo. Byttene
består stort sett av mindre fisk,
store seler og delfiner.
Antall hvithaier minker stadig.
I dag er den sjelden på grunn av
etterspørsel etter haitenner og
haifinner, og fordi det blir drevet
sportsfiske på den. I tillegg kan
den vikle seg inn i fiskenett, og
nett som beskytter strender mot
rovfisk.
Hvithaien befinner seg i toppen av den marine næringskjeden. Derfor er hvithaien viktig
for livet i havet!
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WWF er verdens største miljøvernorganisasjon.
Vi jobber for å ta vare på verdens dyr og deres leveområder, og for å stanse ødeleggelsen av naturen.
Besøk oss på wwf.no.

FAKTA OM HAIER
Det finnes over 450 haiarter i verden. Bare 4 av
dem har vært innblandet i angrep på mennesker.
Rundt en tredjedel av verdens haiarter er truet.
Haiens skjelett består kun av brusk.
Vi har hai i Norge også! Brugden for eksempel, som er verdens nest største hai, lever her.
Men den er veldig snill, da!

En hvithai som angriper, er et skremmende
syn. Det er lurt å holde seg på trygg
avstand. Se på de tennene!
FOTO: jflatman, Fotolia
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PREMIEOPPGAVER
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1 KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så
om på bokstavene i de gule rutene, da
kommer du frem til et rovdyr.

2

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

IKKE
SKITTEN STROPP

FLIRE

JAKKE
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SANT ELLER
USANT?

BRA

1
2
3
4
5
6
7
8

Ingen av haiene SANT USANT
er truede
dyrearter.
SANT USANT
Havørn er
Norges største
ørn.
SANT USANT
Kongeørn er
Norges minste
ørn.

Matsesene me- SANT USANT
ner at jaguaren
er hellig.
Snømusa er
SANT USANT
verdens største
rovdyr.
Gaupa er
SANT USANT
utrydningstruet
i Norge.
SANT USANT
Ulven er ikke
utrydningstruet
i Norge.

Matsesene bor
i Amazonas.

SANT USANT
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3 HVILKE ROVFUGLER
ER DETTE?
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Stokk om på bokstavene og finn riktig fugl.
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Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av kule premier! Svarfrist: 30. mai 2017.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:__________ 2:__________ 3:__________ 4:__________
5:__________ 6:__________ 7:__________ 8:__________
Premieoppgave 3 - Hvilken rovfugl er dette?
1:_______________________ 4:__________________________
2:_______________________ 5:__________________________
3:_______________________ 6:__________________________
Premieoppgave Miniagentene:.......................................haier

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

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!

INGEN ART Å MISTE
Hver sommer sender vi rundt 80 ungdommer fra
16 år og oppover ut på norske gårder og setere.
Der lærer de hvordan gårdsdrift fungerer, men de
TEKST: Arnfinn Huse Storsveen / FOTO: Natur og Ungdom
møter også mennesker som bor og jobber nært
rovdyrene. Noe av det ungdommene kan få prøvd
Så lenge det går dyr på beite i skogen og til fjells, seg på, er beitetilsyn. Da oppholder man seg samvil det være en mulighet for at rovdyr på jakt et- men med beitedyrene, og det skremmer vekk en
ter noe å spise, benytter den muligheten. Selv om del av rovdyrene, samtidig som man ser om dyrene
dette naturligvis er både vondt og vanskelig for har det bra. Vi i Natur og Ungdom mener det er
bonden, er det viktig å huske at det finnes andre viktig å ta hensyn til både beitedyr og rovdyr.
løsninger enn å jakte på rovdyra.
Så i stedet for å krangle om hvilket dyr som er
For husk at rovdyr ikke er den eneste årsaken til mest nyttig eller har mest krav på å være i norsk
tap av dyr. Beitedyr som sau og ku kan også bli syke natur, så kan vi prøve å finne nye løsninger sameller skade seg og trenge hjelp. Derfor har Natur og men. Mange av våre medlemmer er også opptatt av
Ungdom samarbeidet med Norsk Bonde- og Små- rovdyr, så kanskje vi kan jobbe sammen for å finne
brukarlag siden 1993 om prosjektet Grønt Spatak. en enda bedre løsning?

Aldri har så mange arter blitt utryddet fra
jorda. Vi har ikke råd til å miste én til.
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LØSNINGER & VINNERE

av premieoppgavene i Miljøagentrapporten nr 1 / 2017

Løsning på premieoppgave 1, kryssord:
Los Angeles
VINNER: Olav Johan Graff, 11 år, fra
Skedsmokorset

Løsning på premieoppgave 3, hvilken stat:
1. Montan, 2. Texas, 3. Minnesota, 4. Nebraska,
5. Calfornia, 6. Florida, 7. Virginia
VINNER: Sindre Gabestad, 11 år, fra Ise

Løsning på premieoppgave 2, sant eller
usant: 1: sant, 2: usant, 3: usant, 4: usant,
5: sant, 6: sant, 7: sant, 8: sant
VINNER: Elida Skar skuterud, 9 år, fra Oslo

Løsning på miniagentoppgaven:
8 batterier
VINNER: Jonathan Solhaug, 6 år, fra Lena

GRATULERER TIL ALLE SAMMEN!
Løsning på “Bokstavdyr” på side 27

JERV

BJØRN

ULV

GAUPE

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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LANDSLEIR!
27. – 29. oktober 2017
Til høsten er det klart for landsmøte og landsleir. Årets landsleir blir arrangert
27. – 29. oktober, der miljøagenter og voksne fra hele landet møtes.
Dette blir garantert årets morsomste helg, og vi lover mye moro og spennende
aktiviteter som nat(t)ursti, miljøbingo, demokratiopplæring og avstemninger
og mye lek!
Mer informasjon og påmelding finner du på www.miljoagentene.no/landsleir
Sikre deg en plass allerede nå og meld deg på!

BLI MED
PÅ LEIR!

