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TEMA: VALG

HVA SKJER PÅ HOVEDKVARTERET?
...og hvem er vi?
Det er mye spennende som skjer på Hovedkvarteret pluss en del omrokkeringer.

Rasmus har tatt permisjon for å være hjemme med
babyen sin resten av året, og Hanna er kommunikasjonsagent når Rasmus er i permisjon. Magnus og
Torgeir har sluttet på medlemsregisteret, og Stine er
nyansatt og tar over jobben med medlemsregisteret
i tillegg til at hun jobber med et spennende prosjekt
om plastforurensing i havet. Eva Helene er også ny
og begynner i slutten av august. Eva Helene skal
jobbe med lokallag og aktiviteter rundt om i hele landet, mens Ane Marte skal jobbe med aktiviteter og
lokallag i Oslo og Akershus fremover. Carl er i sluttspurten på Beintøftkampanjen, og Are har nå fått på
plass det nye medlemsregisteret vårt!
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HANNA
kommunikasjonssjef

CARL FREDRIK
prosjektsjef og idemann

ANE MARTE
Oslo og Akershus-agent

INGVILD,
grafisk designer og redaktør i
Miljøagentrapporten

EVA HELENE
lokallagshjelper og ansvarlig
for de kuleste arrangementene

Miljøagentene innestår ikke
for miljøvennligheten til de
bedrifter som annonserer i
Miljøagentrapporten.

Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, jobber for å gi
barna troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å gjøre noe.

Pris pr. år:

ARE
daglig leder

Abonnement på
Miljøagentrapporten: kr. 245
(bibliotek og andre)
Familiemedlemskap i
Naturvernforbundet: kr. 300
Inkluderer medlemsskap i
Miljøagentene for alle barn i
husstanden.

STINE
medlemsagent og plastekspert

Nå har du sjansen!
Det er stortingsvalg 11. september.

KJÆRE
MILJØAGENT!

H EI!

FOTO: Hanna Hågensen Aasen

Du kan være med på å bestemme
at vi skal få et renere miljø og en tryggere framtid for jorda vår. Selv om du
må være 18 år for å stemme, så har du
likevel rett til å si ifra om hva du mener.
Når det er valg, så velger vi hvem
som skal bestemme. De politiske partiene er opptatt av mange forskjellige
ting, for eksempel at vi skal ha gode
skoler, godt samarbeid med andre
land og rettferdig fordeling av penger
mellom fattige og rike. Noen er veldig
opptatt av klima og miljø, andre er bare
litt opptatt av det.
Du kan påvirke valget ved å snakke
mye om miljøsaker, både på skolen,
med familien og andre steder. Når du
viser at du selv er opptatt av dette, så
påvirker du samtidig alle rundt deg til
også å være opptatt av det samme.
Når politikerne skjønner at folk flest
er opptatt av klima og miljø, så vil partiene konkurrere om å lage de beste
løsningene, sånn at mange vil stemme
på dem. Vi sier at vi setter klima og
miljø på den politiske dagsorden. Da
er det jordkloden som vinner valget!
Høsthilsen fra Hovedkvarteret

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
Instagram: @miljoagentene
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Min største miljøbragd:
Sykle til skolen hver dag og
alltid sortere søppel.
Min største miljøtabbe:
Glemme å ta med handlenett, sånn at jeg må spørre
om plastpose i butikken.

Derfor er miljøvern viktig:
Det er viktig at vi ikke kjører
for mye bil og forurenser.
Hvis vi gjør det må vi gå med
støvmaske som i Kina, og da
blir kloden lei seg. Sånn vil vi
ikke ha det på Jessheim!
Miljøvennlig hilsen
fra Imran
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MILJØNYTT

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

HEIA MARIHØNA!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Adrian Benko

Marihøner er søte, men visste du at de også er
veldig nyttige? De spiser nemlig store mengder
bladlus, som skader frukt og grønt. De er faktisk så
flinke at de kan brukes som alternativ til sprøytemidler i landbruket. Neste gang du ser ei marihøne,
se nøye på den! De finnes i mange farger. Noen
har mange prikker, andre har få. Det lever faktisk
hele 54 forskjellige typer i Norge. Heia marihøna!

EN BUSS UTEN SJÅFØR?
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Rama Wikimedia Commons

Tenk deg at du skal ta bussen, og så kommer
det en buss uten sjåfør. Det er bare å sette seg
inn, så kjører den deg hjem, helt av seg selv. Det
høres jo ut som fantasi, men det er ikke lenge
til slike busser kommer. Allerede til neste år blir
det selvkjørende el-busser i Oslo, og mange andre byer har planene klare. Men kan de kjøre uten
sjåfør, da? Ja, det er faktisk tryggere, og så forurenser de ikke.

ENDA MER OLJE
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Harald Pettersen, Statoil

Regjeringen vil bore etter enda mer olje og
gass. Før sommeren sa den ja til 100 nye oljeog gassbrønner i havet utenfor Norge. Mange av
stedene er sårbare, med dyreliv som kan bli skadet. Miljøorganisasjonene ber Regjeringen om å
bremse opp. Av hensyn til miljø og klima bør vi
satse på andre energikilder, mener de.
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DAGSVERK FOR NIGERIA
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: George Osodi

Daglige utslipp av olje forgifter natur, mennesker
og dyr i Nigeria. Mange steder er det ikke mulig å

dyrke jorda, og fisken er borte fra elvene. I november er det Operasjon Dagsverk, og da skal elever
over hele landet jobbe en dag. Pengene de tjener
går til å til hjelpe barn og unge i Nigeria. Stå på!

ENDELIG OLJEFRI
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: zhu difeng, Fotolia

Hipp hurra! Snart blir det forbudt å fyre med
olje for å varme opp hus og kontorer. Slik oljefyring forurenser lufta og gir store utslipp av klimagasser. Heldigvis er det mange andre måter å
varme opp bygninger på. Varmepumper, pellets
og rentbrennende vedovner er gode alternativer.

KULE EL-BILER KOMMER
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: ALDECAstudio, Fotolia

I løpet av få år vil det bli massevis av el-biler på
norske veier. Biler som bruker bensin og diesel er
på vei ut. I 2025 blir det forbudt å selge slike biler
i Norge. Det er gode nyheter. El-biler er mye bedre
for klimaet, og de forurenser ikke. Og visste du at
om noen år kommer bilene til å kjøre av seg selv,
uten at noen trenger å styre? Da kan hele familien
spille Yatsy på vei til hytta på fjellet.
05

TEMA: VALG

Hva skjer når det
er valg i Norge?
Den 11. september blir det nytt stortingsvalg.
TEKST: Brit Nerhus

I Norge er det stortingsvalg
hvert fjerde år. Stortingsvalg
betyr at man skal stemme over
hvem man synes skal jobbe på
Stortinget og bestemme over
landet vårt, og hvem som skal
være statsminister. Alle som er
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over 18 år har stemmerett og
kalles velgere, og kan være med
å stemme. Alle med stemmerett
kan stemme én gang ved hvert
valg, og det er hemmelig hvem
man stemmer på.

Norge skal styres og hvilke
forhold vi skal ha til andre land.
Norge har noe som heter flerpartisystem, som betyr at flere
politiske partier er med på å
bestemme sammen. Det er nå
8 partier som er representert på
Stortinget, det er de partiene
som fikk flest stemmer ved forrige
stortingsvalg. Det eller de partiene som får aller mest stemmer,
bestemmer hvilke partier som
skal danne regjering og hvem
som skal være statsminister for
de neste fire årene etter valget.

I tillegg til at det er flere
partier som er med på å
Et politisk parti er et slags bestemme sammen, er også
lag der alle lagmedlemmene har makten i Norge fordelt på
de samme ønskene for hvordan flere:
Stortinget - den lovgivende makt
Regjeringen - den utøvende makt
Domstolene - den dømmende
makt

Et av rommene på Stortinget.
FOTO: Lars Røed Hansen, Wikimedia Commons

Stortinget er altså de som
bestemmer hvilke lover og regler
vi skal ha i Norge, mens regjeringen har ansvar for å iverksette
dem. Regjeringen kan også
komme med egne forslag til
hvordan ting skal gjøres, men
det er Stortinget som bestemmer om de får lov til å gjøre det
eller ikke. Regjeringen utgjør en
liten del av Stortinget. Hvis det
er noen i Norge som bryter de
lovene vi har, er det domstolene
som bestemmer hvilken straff de
skal få.

Stortinget er den lovgivende makt.
FOTO: TTstudio, Fotolia

BAKGRUNNSFOTO: sborisov, Fotolia

Man kan enten stemme på
selve valgdagen, som alltid er i
september, eller før valget når
valglokalene åpner. Skoler og
bibliotek brukes ofte til valglokaler, og der setter de opp mange
båser med gardiner foran (de
ligner litt på prøverommene du
sikkert har sett inne i klesbutikker). De som skal stemme må ha
med bevis (bankkort, førerkort eller pass) for å vise hvem de er,
og så får de en lapp av de som
jobber på valglokalet og går inn i
en av båsene og setter kryss på
lappen ved siden av det politiske
partiet de ønsker å stemme på.
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VANSKELIGE ORD
KILDER: Stortinget.no, nrksuper.no

DEMOKRATI

VALG
Den 11. september 2017
er det stortingsvalg. Stortingsvalg skjer hvert fjerde år. Da
stemmer vi på hvem vi synes bør styre
landet vårt. Alle med stemmerett kan
stemme. Vi velger til sammen 169
stortingsrepresentanter fra alle de
19 fylkene. De partiene som
får flest stemmer får
bestemme mest.

POLITIKER
En politiker er en
som driver med politikk.
Han eller hun deltar
aktivt når noe skal
bestemmes
politisk.

Demokrati betyr
folkestyre. Det betyr
at landets innbyggere
velger hvem som skal
bestemme i
landet.

POLITIKK

Politikk handler om
hvordan vi styrer samfunnet.
Det dreier seg ofte om å
fordele ressurser og goder
i samfunnet mellom de
menneskene som
bor der.

STEMMERETT
Stemmerett vil si at du har rett
til å stemme når det er valg.
I Norge har du stemmerett ved
stortingsvalg hvis du er norsk statsborger og er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge. Du må
også være over 18 år,
eller fylle 18 i løpet av det året
stortingsvalget er.

STATSMINISTER

STORTINGET
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Stortinget er Norges folkevalgte
forsamling. Det betyr at det er folket som
velger hvem som skal sitte på Stortinget.
De som sitter på Stortinget kaller vi
stortingsrepresentanter. På Stortinget
bestemmer de alle lovene i Norge.
Stortinget bestemmer også hva pengene
i statsbudsjettet skal gå til og de passer
på hva regjeringen gjør. Når Stortinget
bestemmer at regjeringen skal
gjøre noe, må de også passe
på at regjeringen faktisk
gjør dette.

Statsministeren er
lederen for regjeringen.
Erna Solberg ble
statsminister i
Norge i 2013.

PARTI

Et politisk parti er en
samling av mennesker med
like meninger om hvordan
Norge skal styres, og som
ønsker å være med på å
bestemme i politiske
avgjørelser.

REGJERING
Regjeringen foreslår lover
til Stortinget, og setter i gang
det Stortinget har bestemt.
Statsministeren leder
regjeringen og de andre
regjeringsmedlemmene
kalles ministre eller
statsråder.
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Røst har mange vakre fuglefjell.

REDDE FOR OLJE
På Røst er folk redde for hva oljeboring vil gjøre med havet de lever av.
TEKST & FOTO: Sunniva Christensen

Miljøagent Sunniva Christensen (10) tok turen til Røst
for å snakke med folk om
planene for oljeboring i havet
der de bor. Røst er ei øy som
ligger ytterst i Lofoten.

Miljøagenten Sunniva har
snakket med folk på Røst om
oljeboring.
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Det blåste så mye den første
kvelden at jeg ikke klarte å
lukke igjen døra til rorbua. På
Røst lukter det fisk overalt. Det
er kanskje ikke så rart fordi det
er det de lever av.

Den første jeg møtte var Trine
Skei Grande. Hun er leder i
partiet Venstre og sitter på
Stortinget. Hun vil gjøre alt hun
kan for å stoppe planene om
oljeboring i Lofoten.

Trine Skei Grande ønsker å stoppe planene om oljeboring.

Arian bor på Røst.
– Naturen holder på å forandre seg på grunn av klimaendringene. Nordpolen holder på
å smelte, fordi klimaet forandrer seg. Det kan føre til at isbjørnene dør ut, sier Arian.
– Hvordan er det å vokse
opp på Røst?
– Jeg synes det er veldig flott
å vokse opp her. Jeg har hav
rundt meg, veldig nært. All
fisken og lukta bak huset gjør
meg ganske glad.

– Hvorfor er du mot oljeboring
i Lofoten?
– Jeg er mot oljeboring i
Lofoten, fordi dette er et av de
viktigeste områdene i Norge
for fisk. Fisk skal vi leve av i
evig tid, mens olje varer bare i
kort tid, sier Trine.
Men hvorfor er det så farlig
med oljeboring i Lofoten? Jeg
ba fugleekspert Håvard Eggen
om å forklare meg det.
– Hvis det kommer et oljeutslipp utenfor Lofoten, vil det
bare ta en halv time før olja
kommer til land, og det blir
veldig farlig for alle sjøfuglene.
Når fuglene får olje på kroppen,

mister de det isolerende laget,
og da fryser de i hjel ganske
fort, sier Håvard.
Arian Uppal Olsen er 7 år og
bor på Røst. Han har mange
tanker om hva klimaendringene
gjør med jorda vår.

Det bor bare 535 mennesker
på Røst. Folk her lever av å
fiske. Hvert år fisker de over
20 000 tonn fisk. Ordfører Tor
Arne Andreassen er redd for
at oljeboring vil ødelegge for
fisken.
– Hvis det skulle komme et
oljeutslipp så kan det ødelegge for fisken som skal vokse
opp, sier Tor Arne.

Det er vakkert på Røst!

BAKGRUNNSFOTO: Luis Deliz, Flickr

Fugleekspert Håvard Eggen.
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FOTO: aryfahmed, Fotolia

PLAST & POLITIKK
Plast er et av verdens største miljøproblemer. Det
er et så stort problem at flere og flere land innfører
forbud mot plast for å bremse plastforbruket. Mange
av verdens fattige land har forstått dette, men her i
Norge henger vi etter, og vi bruker plast som aldri før.
TEKST: Rasmus Norsted

Vi som er miljøagenter skjønner
at det nytter å gjøre enkle ting i
hverdagen for å påvirke miljøet
rundt oss. Noen miljøutfordringer
er imidlertid så store at det
trengs strengere regler for at folk
skal være miljøvennlige. Da er
det opp til politikerne å lage lover
12

Afrika leder an
Flere og flere land innfører nå
avgifter på plastposer og forbud
mot forskjellige typer plastposer.
Men visste du at Afrika kanskje er
det kontinentet som har kommet
aller lengst når det gjelder å forby plast? Det første landet i verog regler som kan hindre oss i å den som forbød plast var Rwanskade miljøet. For eksempel må da, i 2008, og etter det begynte
vi betale miljøavgifter for å fly el- andre land å følge etter. Reglene
ler kjøre bil, og vi betaler pant på i Rwanda er også så strenge at
flasker for at flere skal gjenvinne. hvis du går rundt med en plasMen når det kommer til plast har tikkpose kan politiet stoppe deg
vi fortsatt ingen klare regler for å og ta den fra deg. I europeiske
land er reglene mindre strenge,
hindre overforbruket.

men europeerne ønsker også å
gjøre noe med plastproblemet.
For eksempel har politikerne i
Frankrike bestemt at det skal
bli ulovlig med engangsservise i
plast fra 2020.
Norge henger etter
Det har flere ganger blitt foreslått å innføre plastposeavgifter
og forbud mot plast her i Norge.
Men hver gang har forslagene
blitt stemt ned blant de som
bestemmer. Derfor bruker vi
fortsatt vanvittig mye plast her i
landet. For å få strengere plast- Lokallaget i Haugesund utfordret ordføreren på om Haugesund kan
politikk, må politikerne være bli Norges første by med forbud mot plastposer.
villige til å innføre nye lover og
regler. Derfor er det spennende
å se hva som skjer etter valget i
2017, og om plastforsøpling får
mer fokus i Norge.
Miljøagenter sier ifra
Flere av Miljøagentenes lokallag
har den siste tiden vært aktive
for å få politikere og produsenter til å forstå at plast er et stort
problem. Først ut var lokallaget
i Haugesund, som utfordret
ordføreren på om Haugesund
kan bli Norges første by med
forbud mot plastposer. Nylig
hadde miljøagentene i Bodø et
lignende stunt, hvor bystyret enstemmig lovet å slutte med plast,
og skal se på mulighetene for
plastforbud. Miljøagentene i Lier
har skrevet brev til Bama om å
slutte å pakke frukten inn i plast,
og sendt tilbake all plastemballasjen de har fått gjennom skolefruktordningen. Jo flere som sier
ifra, jo mer sannsynlig er det at
politikerne tar plastforsøplingen
seriøst.

I Bodø har leder i lokallaget Heike (10) fått bystyret til å love å slutte
med plast.

Elevene ved Oddevall skole var lei av unødvendig plastemballasje
på skolefrukten. De samlet inn to ukers plastemballasje og returnerte den til produsenten Bama, med en appell om å slutte å pakke
frukten inn i plast.
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LOKALLAGET

SØR-VARANGER
Når Miljøagentene i Sør-Varanger arrangerer strandrydding,
så må de noen ganger vente på
at det blir temperatur til å rydde i
strandkanten. I år var det fortsatt
snø da den årlige strandryddedagen gikk av stabelen. De måtte
derfor flytte årets strandryddedag
en måned frem i tid, men likevel
møtte 40 engasjerte ryddere opp
– flere var med og rydde i strandkanten både lørdag og søndag!

MILJØAGENTENE
I SØR-VARANGER
Miljøagentene i Sør-Varanger het tidligere Miljøagentene i Kirkenes, og er Miljøagentenes aller
nordligste lokallag. Lokallaget har eksistert i mange
år, og er et av de eldste lokallagene vi har!

Miljøagentene inviterte sammen med Naturvernforbundets
lokallag i Sør-Varanger til byttedag i vår for fjerde gang. I år som
tidligere år var det mange klær,
sko og leker som fikk byttet eiere
til miljøets fortjeneste.
– Vi ønsker at barn skal få følelsen av at det nytter å gjøre noe, og
en sånn byttedag som dette gir
absolutt følelsen av dette, sier en
fornøyd voksenkontakt i lokallaget.
Neste prosjekt ut er båttur med
overnatting der de har med seg
en dykker på tur som skal hjelpe
de med å finne spennende arter
fra havet. Sammen skal de lage
akvarium! Du kan følge Miljøagentene i Kirkenes og lese mer om
aktivitetene på deres egen nettside her: http://miljoagentenesor-varanger.webnode.com/

TEKST: Ane Marte Rognskog / FOTO: Lokallaget Sør-Varanger

Voksenkontakt Siv-Grethe er
den som er primus motor i lokallaget for tiden, og hun sørget for
at lokallaget alltid har spennende
prosjekter og aktiviteter på gang!
14

Blant aktivitetene lokallaget har
hatt er byttedager, hundekjøring,
tomgangsaksjon, overnattingstur, innsamling til regnskogen og
mye mye mer!

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

LOKALLAGS

NYTT

Nytt lokallag i Grenland
Miljøagentene har startet et
nytt lokallag i Grenland, og åpnet med en spennende dag på
DuVerden-senteret i Porsgrunn.
Over 15 miljøengasjerte barn
kom og ble med på stiftelsen av
lokallaget.

Nytt lokallag i Moss
Miljøagentene har også fått enda
et nytt lokallag; Miljøagentene i
Moss. De startet opp under ak-

tiviteten Din nabo er en drage,
der store og små miljøengasjerte
møttes for å gå natursti og studere og lære mer om småkryp.

Stor samling i Trøndelag!
Alle miljøagenter i Trøndelag
ble invitert til en morsom og
spennende samling med overnatting på Schivevollen i Trøndelag. Mange store og små
miljøagenter ble med på samlingen, som hadde aktiviteter
som fisking, design av handlenett, salamanderekskursjon og

mye mer. Vi håper dette kan være
med og inspirere flere lokallag til
å arrangere felles samlinger på
tvers av lokallagene.

Miljøagentene på Veitvet
har vunnet en gjev pris!
Gratulerer så mye til alle de engasjerte miljøagentene og foreldrene på Veitvet som har vunnet
årets Bjerkepris og 15.000 kr. til
lokallagets arbeid.

Nytt lokallag på Risvollan i
Trondheim
Vi har fått enda et lokallag i Trøndelag; Risvollan! Alle som vil
være med i nye lokallag kan gå
inn på www.miljoagentene.no/
lokallag og finne kontaktinformasjon til lokallag der.

Har ditt lokallag gjort noe spesielt
i det siste? Send en epost til
post@miljoagentene.no og fortell
om det. Send gjerne også med et
bilde.
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KLARE FOR
BEINTØFT!

Solvang Skole på Hamar var fjorårets
hovedvinnere av Beintøft.
FOTO: Rasmus Norsted

Carl fra Miljøagentenes
hovedkvarter er sjef for
Beintøftaksjonen.

Den 4. september braker det løs for Beintøft 2017! I en varer fra 4. til 29. september.
nesten en måned skal skoleelever over hele landet – Gjennom Beintøft setter vi
fokus på trygge og miljøvennkonkurrere i å reise miljøvennlig til skolen.
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lige skoleveier, forteller Carl. – Vi
prøver å engasjere flest mulig til å
Beintøft er Norges største Gå være med i år! Dette året samar- gå, sykle og bruke kollektivtranstil skolen-aksjon. Miljøagentene beider vi også med Syklistenes port når de drar til og fra skolen.
har arrangert Gå til skolen-aks- landsforening og fokuserer ekjoner i årevis og vi blir stadig flere stra på å sykle til skolen.
Når vi er med på Beintøft, er vi
deltagere.
med på å ta bedre vare på jor– I fjor fikk vi med oss omtrent Beintøft er en konkurranse hvor da vår. CO2-utslipp er et av de
26.000 skoleelever, sier Carl som vi måler hvor langt elevene har største miljøproblemene i verer sjefen for årets Beintøftaksjon. gått, syklet og brukt kollektiv den i dag. Når vi lar bilen stå,
– Og vi håper på at hele 30.000 vil transport til skolen. Konkurrans- minsker vi for det første utslip-

Skoleelevene Imran, Sandro, Lucia og
Klara gleder seg til Beintøft.
FOTO: Hanna Hågensen Aasen

pene av CO2. Både mennesker,
dyr og planter over hele verden
får det bedre når vi forurenser
mindre og får renere luft. For
det andre blir også skoleveien
tryggere når det kjører færre
biler der hvor barn skal gå og
sykle. For det tredje er det sunt
å være i aktivitet og få frisk luft.
Dette får du masse av når du
går eller sykler til skolen!
Fjorårets Beintøftaksjon hadde
som fokus å måle hvor mange
ganger rundt jorda elevene klarte
å gå til sammen. Da aksjonen
var over telte vi opp at nærmere
26.000 elever til sammen hadde gått nesten 19 ganger rundt
jorda!
– I år skal vi gå og sykle til
månen, sier Carl. – Vi gir deltagerne et nytt oppdrag hver uke,
og hver uke trekker vi også en ny
vinner. Når konkurransen er over,
kårer vi en vinner for hvert klasse-

skolen, spør vi.
– JAAA! sier de alle i kor.
– Hvorfor det?
– Det er hundre prosent
miljøvennlig, sier Klara. – Og man
kan være sammen med vennene
sine samtidig. Det er mye morsommere enn å sitte inne i en bil
og høre på radio!
– Du får også bedre helse hvis
du går eller sykler til skolen, mener Imran.
Alle elevene er enige om at det
er best for miljøet å la bilen stå.
De mener også at det er viktig å
ta vare på jorda vår.
– Vi skal vokse opp på denne
jorden og da er det vårt ansvar å
passe på den, sier Imran.
– Det er også viktig for de som
kommer etter oss, legger Klara til.

trinn og en for hvert fylke. Til slutt
Har dere lyst til å melde dere
kårer vi hovedvinneren for hele
på Beintøft, er det enda ikke for
konkurransen som vinner 30.000
sent. Alle elever på barneskolen
kroner til klassen sin.
kan melde seg på, og det er helt
gratis å være med. Få med deg
Skoleelevene Imran, Klara, Luklassekameratene dine og be
cia og Sandro gleder seg til å
læreren din registrere klassen på
delta på Beintøft.
beintoft.no!
– Er det bra å sykle og gå til
Alle klasser som deltar får utdelt insektsbokser med lupe slik at
man kan studere insekter og andre smådyr man finner på
skoleveien på nært hold.
FOTO: Hanna Hågensen Aasen
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Barnas Klimapanel vurderer
de politiske partiene:
Hvilke partier vil redde jordkloden?
Hvem bør man satse på om man er opptatt av miljø?
Barnas Klimapanel har sendt
spørsmål til alle partiene om hva
de vil gjøre med ulike miljøsaker.
Det vi har fokusert på i spørsmålene til partiene
er forbruk, oljeboring og annen forurensing,
miljøvennlige transportløsninger, marin forsøpling,
naturmangfold, løsninger på klimautfordringene og
barns rettigheter.
Her har vi vurdert svarene vi fikk, og gitt
terningkast ut fra det.
Barnas Klimapanel har vurdert politiske partier.
FOTO: Rasmus Norsted

HØYRE
Svarene fra Høyre viser ikke
helt hva partiet ønsker å få til i
de ulike miljøsakene. Vi synes Høyre viser for lite
initiativ i miljøsaker, og gir ikke inntrykk av at de
tar miljøsaken på alvor. Basert på svarene vi fikk
synes vi det virker som Høyre er mer opptatt av
penger enn miljø.
+ Gir penger til strandrydding (selv om det
ikke er nok)
– Ønsker å konsekvensutrede for
oljeboring i Lofoten, Vesterålen
og Senja

VENSTRE
Venstre har mange gode mål og
forslag til tiltak, og har mye fokus
på viktige miljøsaker.
+ Vil ha barns rettigheter inn i Grunnloven
– Svarer lite konkret på hva
Venstre vil gjøre for at vi når
bærekraftsmålene

BA R N A S
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KLIMAPANEL

SOSIALISTISK
VENSTREPARTI
SV kommer med mange gode svar på
spørsmålene som ble stilt, og de har mange
forslag som Barnas Klimapanel støtter. Likevel så når de ikke helt opp, da vi savner litt
mer utdypende svar på noen av spørsmålene.
+ Vil ha Barnas Klimapanel til å snakke om
miljøsaker i Stortinget
– Lite konkret om bruk av
palmeolje i annet enn drivstoff

KRISTELIG FOLKEPARTI
KrF viser gjennom svarene vi fikk
at de har mange gode mål og
tenker på miljøvern i politikken
sin, og svarer godt på mange spørsmål.
Likevel synes vi ikke KrF har nok konkrete
forslag til hvordan de skal løse miljøutfordringene vi står ovenfor.

RØDT
Vi har inntrykk av at Rødt bryr
seg veldig mye om miljø, og er
enige med Barnas Klimapanel i mange saker.
De har blant annet gode forslag til hvordan man
kan bruke rødlista (for utrydningstruede arter).
+ varig vern av LoVeSe
– svarer på et veldig vanskelig
og voksent språk

SENTERPARTIET
Vi savner mer utfyllende svar fra
Senterpartiet. De har flere gode
mål og tanker, men de kommer ikke med nok
konkrete tiltak til hva som må gjøres for å nå
disse målene.
+ Nei til oljeboring i sårbare
havområder
– Diffuse svar

+ Ønsker en høyere avgift på emballasje
og gjøre den emballasjen som finnes
mer miljøvennlig
– Svarer ikke på hva de vil gjøre
for å redusere bruken av
palmeolje i mat

ARBEIDERPARTIET

MILJØPARTIET DE GRØNNE

+ Vil gjøre det lettere for folk å reise
miljøvennlig
– Svarer ikke på hva de vil
gjøre for å sikre at barns
stemmer blir hørt

MdG sine svar tyder på at de tør
å tenke stort og radikalt rundt
miljøsaker. De svarer godt og
utfyllende med veldig mange gode og konkrete forslag til hvordan de skal løse de ulike
miljøutfordringene.
+ Tør å tenke stort og radikalt om miljø
– Fokuserer på å straffe andre land
som ikke oppfyller klimaforpliktelsene sine i stedet for
hva Norge heller kan gjøre

Arbeiderpartiet lot være å svare
på mange av spørsmålene våre. De
motsier seg selv da de på en side vil kutte klimagassutslipp, men samtidig ikke sier nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

FREMSKRITTSPARTIET
FrP har ikke svart på vår
henvendelse, og vi kunne heller ikke
finne noe konkret informasjon i
partiprogrammet om hva FrP vil
gjøre for å redusere
klimagassutslippene.
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STEK EPLER

PÅ BÅL

FOTO: Noirchocolate, Fotolia

ÅRSTID: Best om høsten, men du kan lage det
hele året, enten over grillen ute, inne i peisen
eller i stekovnen!
HVA: Dette er en enkel oppskrift på utemat som
går kjapt å lage.

FOTO: Dheeraj Dwivedi, Flickr

DU TRENGER:
Epler

FOTO: Christian Schnettelker / Flickr

Rosiner
Nøtter eller mandler
Sukker og kanel
Margarin hvis ønskelig
Alluminiumsfolie
Ved og Fyrstikker
Kniv eller kjernehusutstikker

HVORFOR: Fordi de norske eplene modnes
om høsten! Dessuten er stekte epler kjempegodt, og det er gøy å lage mat på bål. Dette er
en perfekt dessert etter en middag i friluft!
SLIK GJØR DU:
Stikk ut kjernehus og fyll eplet med rosiner,
nøtter, sukker og kanel. Pakk eplene inn i
alluminiumsfolie og stek på glørne i et kvarters
tid. Smør gjerne inn eplene med margarin før du
pakker dem inn, da får de ekstra god smak.
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. Du kan selvsagt også kjøpe epler på
butikken!
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MILJØTIPS:

Tomme malingsspann og mal-

ingsrester kan leveres på godkjente mottak. Da blir det farlige
avfallet tatt vare på av mottaket
og skader ikke naturen. Ofte
finner du slike mottak på bensinstasjoner. Hvis du vil vite hvor
Maling skal aldri skylles i do dere kan levere farlig avfall, kan
eller kastes i søpla. Det kan du se en oversikt over mottak på
gjøre stor skade på miljøet. Loop.

Maling er
farlig avfall!

HOT
Landsleir
27. - 29. oktober er
det landsleir for alle
miljøagenter i hele
landet. Her får du
møte andre engasjerte
miljøagenter, delta på
landsmøte og
morsomme aktiviteter.
Følg med på
miljoagentene.no for
mer info.

Oljefyring som
oppvarming i hus

Mikroplast

CO2-utslipp
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OR

NOT
Fargerike
høstblader
Å delta på
Beintøft!

Å treffe igjen
klassekameratene
etter ferien

Regjeringen har
sagt ja til mer
oljeboring
Til tross for at Miljødirektoratet har kommet med advarsler,
gav Regjeringen klarsignal for å bore etter
olje enda flere steder
på norsk sokkel.
Dette kan gjøre stor
skade på plante- og
dyrelivet i sjøen.

Får du øye på en hortulan,
er du heldig. Den er nemlig
svært sjelden i Norge!
KILDE: Norsk Ornitologisk Forening

Hortulanen er en trekkfugl, noe
som betyr at den bor i Norge i sommerhalvåret og flyr til varmere strøk
om høsten og overvintrer. Den er
gråbrun med gul strupe og oransj
buk, og blir rundt 16 cm lang.
På 1800-tallet levde det mange
hortulaner i Norge, og de fantes i nesten hele landet. Siden
1950-tallet har det vært en kraftig
nedgang i hortulanbestanden. På
50- og 60-tallet ble mange hortulaner forgiftet og døde fordi de
spiste kvikksølvbeiset korn. Etter
dette har ikke bestanden klart å ta
seg opp igjen. I tillegg har hortulanene mistet mange av leveområdene sine. Mange av stedene
hvor hortulanene trivdes har nå
endret seg og hortulanene kan
ikke leve der lenger. Hortulanen er
også sett på som en delikatesse
flere steder i utlandet der den
overvintrer, og blir derfor jaktet på.
I dag er hortulanen en av de mest
truede fugleartene her til lands,
og er oppført som kritisk truet på
norsk rødliste.

NASJONAL RØDLISTE:

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

FOTO: Pierre Dalous, Wikimedia Commons

OPPSLAGSTAVLA

RØDLISTA: HORTULAN

MILJØKJENDISEN
FOTO: Julie Lunde Lillesæter

JENNY JORDAHL
Tegneserieskaper Jenny Jordahl lager tegneserier om
natur, miljøvern og feminisme. Sammen med journalist
Ole Mathismoen står hun bak klimategneserien
Grønne greier i Aftenposten Junior.
Hei Jenny! Hva driver du med
for tiden?
– Jobben min er jo å tegne, så det
er veldig gøy. Akkurat nå driver jeg
med veldig mye moro samtidig. Jeg
illustrerer flere bøker som kommer
i bokhandlene til høsten. Blant annet min helt egen barnebok, som
er et fargerikt eventyr om en havfrue og en hulder som forelsker
seg. Hver uke lager jeg også serien
“Grønne Greier” i Aftenposten Junior sammen med klimajournalist
Ole Mathismoen. Jeg sitter faktisk
og tegner en ny serie akkurat nå.
Hva er det kuleste med å lage
tegneserier om miljøvern?
– Vi må ta bedre vare på planeten vår, og jeg synes det er veldig
kult å lage serier om noe som er så
viktig. Det kuleste er å lage tegneserier for barn, fordi barn ofte har
enda klokere tanker og spørsmål
enn det mange voksne har. Jeg
blir veldig glad når jeg møter barn
som har lest seriene mine, og kan
snakke med dem om hva de tenker
om klima og miljø.
Er du glad i å være ute
i naturen?
– Det er nok det beste jeg vet. Det
er så mye spennende å oppdage,
om man bare kikker litt etter.

Reiser du miljøvennlig?
– Jeg prøver så godt jeg kan.
Jeg har ikke bil, så jeg reiser med
T-bane, buss og tog. Hvis jeg må
kjøre et sted, pleier jeg å leie elbil. I
Oslo er det jo også veldig lett å gå
og sykle mellom steder, så det gjør
jeg ofte om det ikke er for langt. Jeg
prøver å fly så lite som mulig, og drar
helst på ferie til steder jeg kan ta tog
til. Men hvis jeg skal til et sted veldig
langt unna, så må jeg jo fly.
Spiser du økologisk mat?
– Jeg prøver å tenke litt smart
rundt det. Det er bra med økologisk
mat, men hvis den er produsert i et
annet land og må fraktes langt for å
komme til Norge, så slippes det ut
så mye CO2 at det ikke er bra for
klimaet. Så jeg passer litt på hvor
maten kommer fra.

Hva er ditt beste miljøtips?
– Jeg tenker at ingen kan gjøre
alt, men at alle kan gjøre litt. Så å ta
smarte valg i hverdagen er viktig. For
eksempel ved å spise mindre kjøtt,
resirkulere, kjøre mindre bil og kjøpe
færre ting. Og så er det viktig å si i fra
til politikerne som styrer landet vårt at
de må tenke mer på klima og miljø.
Har du en hilsen til
Miljøagentene?
– Tusen takk for at dere bryr dere
om naturen og planeten vår. Dere
kjør en utrolig viktig jobb, og det gjør
meg så glad. Stå på og ikke gi dere!

Er du flink til å sortere søppel?
– Det er jeg! Jeg sorterer plast
og matavfall i grønne og blå poser,
slik vi gjør i Oslo. Og så resirkulerer jeg glass og metall, og panter
alle flasker. Det er kult å tenke på
at avfallet jeg resirkulerer skal bli til
nye ting. Matrester kan bli biogass,
plast kan for eksempel smeltes om
til fleecegensere og gammelt papir
kan bli til papp eller nytt papir. Det
er jo veldig kult!
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UT I VERDEN

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

N

W
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MILJØAGENTER
I TANZANIA
Dar es Salaam er Tanzanias hovedstad.
FOTO: Muhammad Mahdi Karim

Hei! Vi er to miljøagenter fra Nesodden som nå
bor i Dar es Salaam i Tanzania. Her forteller vi litt
om arbeidet for miljøet i Tanzanias hovedstad.
TEKST / FOTO: Britt Hilde Kjølås

Før sommeren arrangerte de
nordiske ambassadene i Tanzania «Nordic Week». Målet
med “Nordic Week” var å fortelle om de nordiske landene
og samarbeidet de har med
Tanzania. Fire av de nordiske
landene deltok: Norge, Sverige, Danmark og Finland.
26

Temaet i år var klimaendringer. Hvert land fikk sin dag hvor
de skulle arrangere en aktivitet som hjelper mot klimaendringer. Norges ambassadør
dro til Tandale Youth Centre
og lærte barn og unge om
plastikkposer, søppelbruk og
resirkulering. Her hadde hun

Ove og Harald er miljøagenter og
bor i Tanzania.

TANZANIA

Tanzania ligger i Afrika og er markert med
grønt. Hovedstaden heter Dar es Salaam.
i tillegg med seg ungdomsorganisasjonen Femina Hip og
miljøvernorganisasjonen Nipe
Fagio. Ambassadøren fortalte
om hvor skadelig plasten er
for mennesker og dyr som bor
i bydelene i Dar es Salaam.
Hun sa også at det er mulig å
resirkulere mye av søpla vår!

Nipe Fagio arrangerer av og
til
søppelplukkingsaksjoner
på strendene rundt der vi bor.
Neste gang skal vi bli med
og plukke plast og søppel fra
Oyster Bay. Her i Tanzania
må vi begynne å tenke mer på
miljøet, for det er mange som
kaster fra seg plastflasker og
søppel overalt.

Resirkulering av søppel er
ikke så vanlig her, men med
skolen vår besøkte vi en fabrikk
som lagde dopapir, servietter
og papir ut av resirkulert papir.
Vi håper på mer resirkulering
av plastsøppel i fremtida!
Hilsen Ove og Harald

BAKGRUNNSFOTO: Scott Darbey / Flickr

På bildene ser du den norske
ambassadøren plukke søppel
sammen med barn og andre
som bor i Tandale.
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!

MILJØAGENT OLIVER ORDNER OPP!
Oliver er en ekte miljøagent!
FOTO: Privat

I vår var Oliver (4år) og familien på tur. Han
ble veldig skuffet da vi kom til stranden som er
nærmest der vi bor. Det var søppel over alt, på
gresset, langs turstien og nede ved stranden.

Det var søppel overalt!
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Som en ekte Miljøagent tok han ansvar. Poser
ble hentet, og han ryddet opp flere poser med
søppel. Som han sier selv så må vi alle passe
på at jordkloden ikke blir syk!

Oliver ryddet opp flere poser med søppel.

IKKE MILJØAGENT ENDA?

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

Spis et ekstra eple på
Den Norske Epledagen, som
er den 17. oktober!

TELL EPLER
Hvor mange epler som dette finner du i
bladet? Tell med dette også.

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
Hvor mange haier som denne kan
du finne i bladet? TellBLI
med
MEDdenne
OG
også.
TA VARE PÅ

NATUR EN!

Send inn svaret til post@miljoagentene.no,
eller fyll ut svarkupongen bak i bladet. Da
kan du vinne fine premier!
Svarfrist: 1. november 2017

Noen pangolinarter liker å klatre
i trær.
FOTO: Bart Wursten, Flickr
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PANGOLIN

Hvem har skjell over hele kroppen og kan krølle seg sammen til en ball? Pangolinen!
KILDE: wwf.no, worldwildlife.org

Pangolinen er lett å kjenne igjen
med sin karakteristiske kropp
som er dekket av skjell. Om pangolinen blir redd, dekker den til
hodet sitt med forbena slik at
skjellene blir rettet mot angriperen. Om den blir berørt, krøller den
seg sammen som en ball. Da kan
den bruke de skarpe skjellene på
halen som et våpen.

Pangolinen er et fascinerende
dyr, og er faktisk det eneste pattedyret som har skjell. Dessverre
har de flotte skjellene ført til at
dette dyret rammes hardt av ulovlig jakt og handel. Pangolinkjøtt er
også populært å spise flere steder.

Heldigvis er det flere organisasjoner som jobber for å redde pangolinene, WWF er en av disse.
Det er bra, for alle arter av pangolin er i dag regnet som truede
dyrearter.

Det finnes åtte forskjellige arter
av pangoliner. Fire arter bor i Asia
mens resten holder til i Afrika.
Hvordan de lever kommer an på
hvilken art de tilhører. Noen pangoliner liker å klatre i trær, mens
andre graver hull i bakken.
Pangolinen har ikke tenner,
men tunga kan bli lenger enn
kroppen! Den elsker å spise
maur, og bruker tunga til å samle
opp maur og andre insekter som
den putter i munnen.
Når den krøller seg sammen til en ball, er det ikke mange rovdyr
som klarer å bite igjennom de harde skjellene til pangolinen.
FOTO:U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, Wikimedia Commons

De skarpe haleskjellene brukes
som våpen.

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.

FOTO: David Brossard, Wikimedia Commons
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PREMIEOPPGAVER

1

SVARF
RIST
1. nov
ember :
2017
Send
inn sva
po

ret t
st@
eller fy miljoagente il:
n
ll ut sli
ppen p e.no
side o
å
neste
g send
LYKK i posten.
E TIL!

1 KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på
bokstavene i de gule rutene, da kommer du frem
til noe som du kommer til å være mye i nyhetene i
tiden fremover.

LITEN
VEI

SPASERE
LITEN
ELV
DE DU
GÅR MED
BÅT MAN
TO LIKE
PADLER I
DRIKK

ORDNE SENG

TO LIKE

IKKE DA

KJÆLEDYR

REDSKAP
TIL Å SY
MED

BESTEMT

FRED
RUGLETE
SPØRRE
MANGE HUS

IKKE
JEG

SVAR:
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KAR

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

Marihøna elsker SANT USANT
å spise bladlus.
I Norge er det SANT USANT
stortingsvalg
hvert tiende år.
Demokrati betyr
folkestyre.

SANT USANT

Senterpartiet er SANT USANT
Norges eldste
parti.
Beintøft starter
4. september.
Plastsøppel
skader ikke
naturen.
Tanzania ligger
i Asia.
Pangolinen er
en truet dyreart.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

3 HVILKE POLITISKE PARTIER ER DETTE?
1. IALSTISOSISK N RTRVE E PASTI
2. I RØTLJ M PAI ET E D N REGØN
3. RTI DABEARE RPI ET
Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av fine premier! Svarfrist: 1. november 2017.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1:___________ 2:___________ 3:___________ 4:___________
5:___________ 6:___________ 7:___________ 8:___________
Premieoppgave 3 - Hvilke politiske partier er dette?
1:______________________________________________________
2:______________________________________________________
3:______________________________________________________

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Premieoppgave Miniagentene:.......................................epler
Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................
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DET NÆRMER SEG

LANDSLEIR

27. - 29.
OKTOBER
2017

TEKST: Ane Marte Rognskog

Kristiane kommer fra Hedmarken, og klarer selv ikke
huske hvor mange landsleire hun
tidligere har vært med på – hun
har vært med på så mange!
– Jeg gleder meg aller mest til
å møte nye folk, og selvfølgelig
gamle kjente. Aller mest gleder
jeg meg til aktivitetstimene, sier
Kristiane.
Vi på Hovedkvarteret kan røpe
at det blir mange spennende aktiviteter å være med på, som energikamp, fjelltur, balansering over
fjelljuv og mange flere spennende
og miljøretta aktiviteter. Noe redesign blir det, og man kan lære
mange tips og triks som blir gode
å ta med seg videre i miljøkampen.
Kristianes aller beste minne fra
landsleir, var da hun fant en bestevenn på landsleir.
– På leir er det veldig lett å få
nye venner som er opptatt av det
samme som deg!
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Alle som er interessert i Barnas Klimapanel og som lurer på
hva det vil si å være med der, kan
registrere seg på www.miljoagentene.no/valgbk.
Kanskje er du en av de som vil
På landsleir er det også noe tid stille til valg i år?
som blir satt av til landsmøte, som
er Miljøagentenes formelle møte
der alle miljøagenter er med på
å bestemme hva som skal skje i
Miljøagentene i årene som kommer. Hvilke saker skal Miljøagentene være opptatt av i tiden som
kommer? Hva skal vi si til politikerne? Hva skal Hovedkvarteret
gjøre for å legge bedre til rette
for lokallag og miljøagenter? Hva
skal Miljøagentrapporten handle
om? Og hvem skal sitte
i Barnas Klimapanel? Alt dette
er
spørsmål
vi tar opp på
landsmøtet, der
alle miljøagenter
får være med og
si sin mening.

Årets landsleir blir arrangert i Valdres 27. - 29. Oktober. Påmelding og mer
praktisk informasjon finner du på www.miljoagentene.no/landsleir.

FOTO: Melisa Fajkovic

Årets landsleir nærmer seg med stormskritt! Mange
store og små miljøagenter gleder seg, og vi har
snakket med en gammel kjenning, Kristiane, som
selvfølgelig er klar for årets leir også!

LØSNINGER & VINNERE
av premieoppgavene i Miljøagentenes aktivitetshefte 2017
PREMIEOPPGAVE 1 - KODEORD

PREMIEOPPGAVE 12 - FELLES ORD

Her står det: God miljøsommer

Dette er de felles ordene:
1. Snø
2. Rotte
3. Stue
5. Dyne 6. Sol
7. Natt

PREMIEOPPGAVE 2 - KODE FRA MIKKEL
Her står det: Stopp klimaendringene

PREMIEOPPGAVE 13 - REBUS
Dyret er: Anakonda

PREMIEOPPGAVE 3 - ISBJØRN PÅ FISKETUR
Isbjørnen fanger fisk nr 42

PREMIEOPPGAVE 14 - VANSKELIG SUDOKU
Løsningstallet er: 47

PREMIEOPPGAVE 4 - DYR I ARKTIS

PREMIEOPPGAVE 15 - REGNSKOG-LAND

De fem dyrene er: klappmyss, isbjørn, polarrev, narhval,
hvalross

1. Ecuador 2. Brasil 3. Fransk Guyana 4. Surinam
5. Colombia 6. Venezuela 7. Bolivia 8. Peru 9. Guyana

PREMIEOPPGAVE 5 - MIDDELS SUDOKU
Løsningstallet er: 43

PREMIEOPPGAVE 16 - TELL HAVSKILPADDER
Det er 6 havskilpadder i bladet.

PREMIEOPPGAVE 6 - HVEM SIER HVA?
Mali: C E G Grønland: A D H Surinam: B F

I

PREMIEOPPGAVE 7 - FNs BÆREKRAFTMÅL

PREMIEOPPGAVE 17 - SANT ELLER USANT?
1. Sant 2. Usant 3. Sant 4. Usant 5. Sant 6. Sant
7. Usant 8. Sant 9. Usant 10. Sant 11. Sant 12. Sant

Mål nr 6 har bokstav: E

Mål nr 7 har bokstav: C

Mål nr 12 har bokstav: D

Mål nr 13 har bokstav: B

PREMIEOPPGAVE 18 - KRYSSORD

Mål nr 14 har bokstav: F

Mål nr 17 har bokstav: A

Løsningsordet er Midnattsol

PREMIEOPPGAVE 8 - HVOR BOR DYRENE?
Bilde 1 har bokstav: B
Bilde 3 har bokstav: D

4. Kjøkken
8. Saft

Bilde 2 har bokstav: C
Bilde 4 har bokstav: A

PREMIEOPPGAVE 9 - DYR I ØRKENEN
Disse 10 dyrene fant jeg: ørkenrev, ørkengaupe, øgle,
springmus, skorpion, hare, antilope, ørkengaselle, hyene,
hornslange

PREMIEOPPGAVE 10 - KAKTUS
Silhuetten hører til kaktus nr: 5

PREMIEOPPGAVE 11 - HVEM SKAL UT?
Disse dyrene hører ikke sammen med de andre:
1. Ulv
2. Ørn
3. Rev
4. Isbjørn

VINNERE
Sjur Solvang fra Ågotnes
Marthe Holtet Røsseth fra Kolbotn
Stefan Racaru fra Ankenes
Sine Krebs fra Fornebu
Maria Risa Børnes fra Kongsberg

GRATULERER TIL ALLE SAMMEN!
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Bli med på årets kuleste miljøhelg:
LANDSLEIR MED LANDSMØTE I MILJØAGENTENE!
Endelig er det landsleir igjen! Vi skal være ute i naturen, vi skal leke og vi skal lære. På landsleir møter du
engasjerte miljøagenter fra hele landet. Det blir også landsmøte, der vi skal bestemme hva Miljøagentene
skal gjøre de neste årene og vi skal velge hvem som skal sitte i styret, Barnas Klimapanel og Barnas Råd.
Har du ikke meldt deg på enda? Les mer og meld deg på: www.miljoagentene.no/landsleir

LANDSLEIREN STØTTES AV MILJØDIREKTORATET
www.miljodirektoratet.no

FOTO: Amanda Iversen Orlich

Tid: 27. – 29. oktober
Sted: Brennabu i Valdres
For hvem: Alle miljøagenter i hele landet, enten du
er med i et lokallag eller vurderer å starte ett!

