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HVA HAR
KLIMAET MED
VÆRET Å
GJØRE?

HVEM
RAMMES AV TØRKE
OG FLOM?

QUIZ

TAKK FOR
REGNET!
HVILKET
VÆR ER DU?

TEMA:

VÆR

HVA SKJER PÅ HOVEDKVARTERET?
...og hvem er vi?
Vi har fått mange gode ideer fra landsmøtet,
og har en ny ansatt!

Den siste helgen i oktober var 80 miljøagenter samlet i Valdres for ha landsleir og landsmøte. Her lærte
vi mer om miljø, vi var med på morsomme aktiviteter
og vi fikk mange nye venner – men det som kanskje var viktigst for oss på hovedkvarteret, var at vi
bestemte hva Miljøagentene skal jobbe med framover. Vi på Hovedkvarteret gleder oss til å gjøre det
som ble bestemt av de 80 miljøagentene!
Siden sist har vi blitt enda flere på kontoret. Ane
har begynt som organisasjonsagent, og skal jobbe
med lokallag, medlemsregister og besøke skoler. Ellers har vi hendene fulle med klimaforhandlingene i
Bonn, strandrydding og skolebesøk om plast i havet
og planlegging av neste år.
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ARE
daglig leder

HANNA
kommunikasjonsagent

CARL FREDRIK
prosjektagent

ANE MARTE
Oslo og Akershus-agent

STINE
prosjektagent plastforsøpling

EVA HELENE
organisasjonsagent

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

Pris pr. år:
Medlemskap: kr. 100
Gruppemedlemskap
(skoler/barnehager):
kr. 545 første år, kr. 245 påfølgende år
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ASLAK
medlemsagent

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

INGVILD,
grafisk designer og redaktør i
Miljøagentrapporten

ANE
organisasjonsagent

H EI!
FOTO: Privat

NY STYRELEDER KJÆRE
MILJØAGENT!

Alvhild Hedstein er valgt til ny
styreleder for Miljøagentene.
– Nå gleder jeg meg til å jobbe med
Miljøagentene, for framtida skapes nå,
sier Alvhild.
– Jeg ble kjent med Miljøagentene
da jeg var leder for Svanemerket og
Blomsten og samarbeidet om butikkaksjoner med Miljøagentene. Alvhild
har også jobbet for Bellona, vært direktør for Norsk Institutt for bioøkonomi, samt jobbet i Miljøverndepartementet og flere andre departementer.
Hun har også hatt flere styreverv blant
annet i Regnskogsfondet, Syklistenes
landsforening og Norgesgruppen.

FØLG OSS!
Twitter: @miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
Instagram: @miljoagentene
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: Miljøag
Min største miljøbragd:
Har vært med på å rydde
mange strender.
Min største miljøtabbe:
Mase om å bli kjørt til skolen.

Derfor er miljøvern viktig:
Til slutt kommer det til oss.
Når vi kaster boss i havet, så
spiser fiskene det, så spiser
vi fiskene og så kommer all
mikroplasten inn i oss.
Hilsen Lukas
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MILJØNYTT

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

1 200 000 SKRITT FOR SKOGEN
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

1,2 millioner skritt, eller 643 kilometer. Det er
mye, det! Så langt gikk faktisk Trude Myhre denne
sommeren, da hun vandret fra Oslo til Trondheim.
Hun gjorde det for å fortelle folk at det haster
med å verne de siste gammelskogene våre. I de
gamle skogene lever et mylder av planter og dyr,
insekter, sopper og lav. Hvis folk ikke slutter å
hogge slike skoger, mister vi sjansen til å redde
det som lever der. Derfor går Trude, og hun har
ikke tenkt å stoppe før skogene er reddet.

MATHIAS FJERNET PØBLER
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

Visste du at noen trær er pøbler? Sitkagran og
edelgran er plantet ut og sprer seg vilt i naturen
vår. Dette er utenlandske trær, og der de tar over,
kan nesten ikke noe annet leve. Derfor var miljøagent Mathias (7 år) med på pøbelgrandugnad
på Løkeneshalvøya i Asker i september. Hva man
gjør på pøbelgrandugnad? Fjerner pøbler, vel! I
løpet av noen timer ble mer enn sju tusen edelgraner ryddet bort. Bra jobba!

FANTASTISK ELV REDDET
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Klaus Rasmussen, Wikimedia commons

Hipp, hipp, hurra! Det er ikke ofte vi kan feire at
ei hel elv er reddet. Men det kan vi nå. Regjeringen
har sagt nei til vannkraft i den fantastiske Øysteseelva, som ligger i Hordaland. Denne elva renner
urørt fra fjell til fjord, og det lever masse truede
arter der. Hvis du er i nærheten, bør du gå en tur
oppom Ørredalsfossen. Det er litt bratt, men du
kommer ikke til å angre. Fossen er eventyrlig!
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STRAND AV PLAST
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

Tenk deg at du går langs ei strand. Du ser at det
ligger noen kuler på bakken, og først tenker du ikke
mer over det. Men så setter du deg ned, og da ser
du at det er kuler over alt. Små gjennomsiktige kuler.

De kan minne om mauregg, eller glassperler, men
det er ikke det. Det er plast. Slik er det på Frierstranda i Telemark. Mye av plasten kan stamme fra en
plastfabrikk i nærheten. Nå jobber miljøorganisasjonen Naturvernforbundet med å få de ansvarlige
til å rydde opp etter seg. Det er viktig, for slik plast
som dette blir spist av flere typer sjøfugler.

LA OLJA LIGGE, ERNA!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: pichitstocker, Fotolia

Over 30 av verdens mest kjente fotografer ber
statsminister Erna Solberg om å la oljen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligge. Samtidig
saksøker miljøorganisasjonene Greenpeace og
Natur og Ungdom staten på grunn av oljeboring i
Barentshavet. Og 200 organisasjoner fra mer enn
50 land ber Norge om å begrense utvinningen av
olje. På tide å lytte, Erna!

BYGGER REIR AV PLAST
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: mirceax istockphoto

Nå er det så mye plastsøppel at fugler har begynt å
bygge reir av det. På kysten av Trøndelag er det funnet
store mengder plast i skarvereir. Skarven er en sjøfugl
som bygger reir av kvist og annet som den finner. Plast
skiller seg fra de fleste andre materialer fordi den ikke
brytes ned. Derfor må ikke plast kastes i naturen. Pass
på at du alltid kaster plastsøppel til gjenvinning, så
hjelper du til med å stanse forsøplingen.
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FORSKJELLEN PÅ VÆR OG KLIMA:

Klima er det du forventer, vær er det du får!
Vær og klima. Ordene betyr ikke det samme, men
hører tett sammen. Kort fortalt er klimaet det du forventer å møte når du går ut døren, mens været er det
du faktisk får.
TEKST: Bjørn H. Samset, forskningsleder, CICERO Senter for klimaforskning

Tenk deg at du våkner en sen
helgemorgen. Du står opp, går
bort til vinduet, og trekker fra
gardinene. Utenfor er det sol
og varmt. Termometeret viser
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tyve grader. Fuglene kvitrer.
En lett bris får trærne til å duve
rolig frem og tilbake. Blir du
overrasket over det været du
ser? Det spørs hvor du er, og

hvilken dato det er.
La oss først anta at du bor
i Oslo, og kalenderen viser
midten av juli. Da er dette
været helt typisk. En fin, varm
sommerdag, hvor det er fristende å dra ut og bade i
fjorden. Hvis du derimot bor i
Kirkenes, langt nord i Norge,
er været litt mer uvanlig. Det

Sommerbilde fra Oslo.
FOTO: rasputin243, Flickr

Kirkenes i Finnmark.

Men hva nå om du våknet til
tyve varmegrader, men kalenderen viste at det var januar?
Da ville du blitt fullstendig sjokkert, enten du bor i Oslo eller i Kirkenes. Tyve grader om
vinteren er langt utenfor det
vi forventer. Klimaet forteller
oss både noe om hvor varmt

hender det blir så varmt tidlig
en julimorgen, men det er mye
sjeldnere enn i Oslo.
Hvis det derimot var fem grader og regn som møtte deg, er
forventningen motsatt. Det blir
sjelden så kaldt i Oslo om sommeren, mens i Kirkenes er det
vanlig. Men regne, det gjør det
titt og ofte begge steder.

Både den kalde og den varme
dagen er innenfor det vi forventer, i Oslo og i Kirkenes. Og
det er nettopp denne forventningen vi har til hva slags vær
vi kan få, som kalles klimaet.
Klimaet i Oslo er litt forskjellig fra klimaet i Kirkenes, men
de er mye likere hverandre enn
de er klimaet i Saharaøkrenen,
eller i Antarktis.

«Det er nettopp
denne forventningen
vi har til hva slags
vær vi kan få, som
kalles klimaet.»
og vått det er i gjennomsnitt,
og hvor langt unna dette gjennomsnittet de rareste, mest ekstreme dagene er. Det samme
gjelder for regn. Vi vet hvor mye
vann vi kan forvente fra himmelen i løpet av en dag, og det
tallet er veldig forskjellig i Oslo,
Kirkenes og (spesielt) Bergen.

BAKGRUNNSFOTO: kichigin19, Fotolia

FOTO: Arvid Rudling, Flickr
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Skal du bygge et hus i Antarktis
må du tenke på litt andre ting
enn dersom du skal bygge et i
Sahara. Pingvinene i Antarktis
trenger heldigvis ikke bygge
hus. Kroppene deres er tilpasset
været og klimaet her, slik at de
klarer seg uten!
I Sahara er det veldig varmt og det kan ta
flere år mellom hver gang det regner.
FOTO: Alex Smith, Flickr

En kinesisk rismark
vil trives dårlig i Norge.
FOTO: Kyle Taylor, Flickr

Klimaet er altså det været
vi forventer, når vi tar hensyn
til hvor vi bor og tiden på året.
Denne forventningen er den
samme, år ut og år inn, så lenge
klimaet ikke endrer seg. Været
er det vi faktisk møter når vi går
ut døren, og det varierer fra dag
til dag. Litt mer presist: Klimaet
er gjennomsnittet av temperatur, nedbør, vind og så videre,
gjennom tredve år eller mer.
Hvordan klimaet er, betyr veldig mye for oss. Da huset du bor
i ble bygget, måtte de ta hensyn
til klimaet. Veggene ble isolert
godt nok til å holde det varmt på
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selv de kaldeste vinterdagene.
Rundt kjelleren ble det drenert,
slik at den skulle holde seg tørr
selv når det regner som verst.
Og selve veggene og taket ble
bygget sterke nok til å tåle de
sterkeste stormene som kommer akkurat der du bor. Hus
i Oslo og Kirkenes har litt forskjellige krav. Og du kan jo bare
tenke deg forskjellene mellom
dem, og et hus i Antarktis, eller
i utkanten av Sahara.
Enda viktigere er det at klimaet bestemmer hva slags mat
vi dyrker. En kinesisk rismark
vil trives dårlig i Norge, fordi

FOTO: Arvid Rudling, Flickr

klimaene er ulike - selv om vi
godt kan ha dager hvor været i
Oslo og Beijing er akkurat like.
Vi har bygget samfunnet vårt ut
fra klimaet der vi bor. Vi utnytter mulighetene været gir oss,
enten det gjelder å dyrke mat
eller å stå på ski, samtidig som
vi beskytter oss mot de mest
ekstreme dagene.

Forskjellen på vær og klima
forteller oss også hva vi først vil
merke, nå når klimaet sakte endrer seg. Er den varme julidagen enda litt varmere enn den
ville vært for tredve år siden?
Ja - men vi tenker ikke over det,
for den nye varmen er fortsatt innenfor det som er normalt. Det
er de ekstreme dagene vi merker. De dagene som brått får en
type vær vi aldri ville forvente,
som sommertemperatur om vinteren, eller mer regn enn vi tok
hensyn til da vi bygget landet.
Da blir det flom. Da blir det vann
i kjelleren. Da blir det skader på
hus - og kanskje på folk.
Klimaet er det været vi forventer. Klimaendringene gjør at vi
må gjøre om på forventningene,
og ruste oss til et annet vær
enn vi er vant til - og spesielt på
sterkere ekstremvær enn før.

BAKGRUNNSFOTO: kichigin19, Fotolia

«Klimaendringene
gjør at vi må gjøre
om på forventningene, og ruste oss til
et annet vær enn vi
er vant til.»
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VÆRFAKTA
KILDER: Store norske leksikon, yr.no, NrKsuper.no

Regn dannes ved at sola
varmer opp vannet på jorda, slik at
det fordamper. Dampen stiger flere
kilometer over bakken. Her oppe blir
vanndampen til vanndråper, eller isdråper
eller iskrystaller hvis det er kaldt nok.
Dråpene slår seg sammen med andre
dråper og blir til større dråper. Når de er
store og tunge nok, faller de ned. Hvis
lufta er over frysepunktet hele
veien, faller dråpene
ned som regn.

SNØ

Snø dannes på samme
måte som regn, bare at lufta
er under frysepunktet helt til
snøfnugget når bakken, slik
at det ikke smelter og blir til
en regndråpe i steden. Snø
består altså av mange
små krystaller av
frossent vann.

LYN OG TORDEN

VIND
Vind er luft i bevegelse.
Solen varmer opp jorda og
dette skaper temperaturforskjeller rundt omkring på
kloden. Da blir det også
forskjeller i lufttrykket,
og det blir vind.

Tordenskyer oppstår gjerne når
været er ustabilt, og det er varmt
på bakken og fuktig i lufta. Inne i
en tordensky er det store temperaturforskjeller og skyen blir elektrisk
ladet. Når spenningen blir for stor,
utløses det en gnist som vi kaller
lyn. Torden er den kraftige
lyden som kommer som
følge av lyn.

SKYER

YR
Yr er nedbør med
bittesmå dråper.
Yr er noe midt i
mellom en sky og
et regnvær.
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En sky består av
mange knøttsmå vanndråper, iskrystaller eller
begge deler, alt ettersom
hvordan temperatur det
er der skyen ligger
i lufta.

SLUDD
Sludd er snø som
har begynt å smelte i
det den treffer bakken.
Det kan også være
blanding mellom
snø og regn.

TÅKE

Tåke er egentlig
skyer, bare at de er
nede på bakken. Tåke
består av massevis
av ørsmå, svevende
vanndråper.

STORMER

Vi bruker ordet «storm» om en bestemt
vindstyrke. Da er vinden veldig sterk.
Vi bruker også ordet om enda kraftigere vinder,
som for eksempel orkaner. Både orkaner og andre
stormer kan skape veldig mye ødeleggelse. Slike
stormer får som regel navn, som bestemmes av
Meterologisk Institutt. De jobber med vær og værvarsel. Dette gjøres for å holde styr på hvilken
storm det er snakk om, når myndigheter og
de som jobber med vær skal kommunisere.
Stormene får annenhvert guttenavn og
jentenavn i alfabetisk rekkefølge, slik
at hvis en storm heter Ask, så heter
den neste for eksempel
Berit.

BAKGRUNNSFOTO: kichigin19, Fotolia
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Mange mister hjemmet sitt i
flomkatastrofer.
ILLUSTRASJON: Sangoiri, Fotolia

DET URETTFERDIGE VÆRET
Vi ser stadig mer ekstremvær og hetebølger som Det er fordi mange fattige ikke
fører med seg tørke og flom. Og det er de fattige som har de samme mulighetene til å
beskytte seg mot flom og tørke
rammes hardest.
KILDER: Miljostatus.no, Kirkens Nødhjelp, Bjerknessenteret for klimaforskning

Når det ikke regner på lang tid,
kan vi få tørke. Det betyr at det blir
mangel på vann, både til å drikke
og til å dyrke mat. Skikkelig kraftige
regnvær kan føre til flom. Da stiger
vannet i elver og innsjøer over det
som er vanlig. Flom kan ødelegge
hus, veier, og jordbruk. Både tørke
og flom fører til at mange dyr og
mennesker dør hvert år.
Klimaendringene har skylda
Klimaet er det været vi kan forvente
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oss, ut ifra årstid og hvor vi bor hen
i verden. Og når klimaet endrer
seg, endrer også været seg. I løpet
av de siste tiårene har klimaet endret seg mye raskere enn tidligere.
Dette har gjort at vi samtidig har
fått mer ekstremvær. Og det har
vært oftere tørke og flom i løpet av
de siste tiårene enn før.
Rammer fattige
Tørke og flom rammer de fattige i utviklingslandene hardest.

som rike. Flere fattige må bo i de
mest utsatte områdene, fordi de
ikke har råd til å bo på tryggere
steder. Rike folk har ofte råd til å
bygge seg flomsikrede hus, mens
mange fattige ikke har råd til det.
Når det blir tørke og flom blir det
vanskelig å drive jordbruk. Og det
er nettopp jordbruket mange i utviklingsland lever av. Tørke rammer særlig Afrika, og Saharaørkenen blir større og større. Her er
matproduksjonen svært avhengig av været, og at det blir regn
så avlinger kan vokse. Tilgangen

Tørke fører til sult og vannmangel.

Vann er viktig for alt liv på jorda.
FOTO: Riccardo Niels Mayer, Fotolia

FOTO: sawitreelyaon, Fotolia

på mat og rent vann blir mindre
i områder der tilgangen allerede
er ganske liten. Og problemene
vil bare bli verre jo større klimaendringene blir.
Urettferdig
Det at de fattige rammes hardest av klimaendringene, er veldig
urettferdig. For mange mener at
de rike landene har mye av skylda for at klimaendringene skjer
så raskt som i dag. Det er de
rike landene som har forurenset
mest og sluppet ut mest klimagasser, fordi de utviklet industri
og næringsliv som de ble rike av.
Mange tror at dette er en stor del
av årsaken til de raske klimaendringene. Det betyr at det er de
fattige som må betale prisen for

at de rike landene har fått utvikle
seg – og forurenset altfor mye.
Kutte klimagassutslipp
Vi som bor i de rike industrilandene må ta ansvar for urettferdigheten vi er med på å skape. Vi
kan blant annet bidra økonomisk
i arbeid som hjelper utviklingslandene til å tilpasse seg klimaendringene bedre enn de kan i dag.
Det er også utrolig viktig at vi kutter våre egne klimagassutslipp,
siden verdens totale utslipp må
ned dersom vi skal bremse klimaendringene. Det er de rike
landene som har bidratt mest til
klimaproblemene. Derfor er det
de vi som bør ta mesteparten av
ansvaret for å få slutt på dem.

Flom kan ødelegge hus, veier og jordbruk.
FOTO: vadim_petrakov, Fotolia

Utviklingsland og
industriland
Utviklingsland er land som
ikke har kommet like langt i
sosial og økonomisk utvikling
som industriland. Det betyr for
eksempel at helsesystemet
ikke fungerer så godt, at ikke
alle har elektrisitet, ikke alle
går på skole, og ikke alle får
nok mat eller rent vann. Fattige land er ofte utviklingsland,
mens rike land som Norge er
industriland.
KILDE: Store norske leksikon

Ekstremvær
Ekstremvær er et ord som
brukes om en bestemt værtype.
Dette er en type vær som innebærer at liv og verdier står i fare.
Ekstremvær kan for eksempel
være veldig sterk vind, hetebølger, og skikkelig kraftige
nedbørsmengder.
KILDE: yr.no

Hørt om ordet
«klimaflyktning»?
Millioner av mennesker drives
på flukt på grunn av naturkatastrofer som tørke og flom.
Dette kalles klimaflyktninger. Vi
regner med at det blir enda flere
klimaflyktninger i fremtiden.
Kilde: utrop.no
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LOKALLAGET

LIER

FANT FARLIG AVFALL
Miljøagentene i Lier ble etablert i april i år og har
allerede fått ros fra kommunen for arbeidet de har
gjort med finne farlig avfall. De er for tida det eneste
lokallag i Buskerud.

I forbindelse med oppstartsmøtet arrangerte lokallaget
et klesbyttemarked. Oddevall
skole fikk også besøk av Ane
Marte Rognskog fra hovedkvarteret som kunne fortelle mer om
Miljøagentene og hvilke aktiviteter man kan finne på for å ta
vare på naturen.
I begynnelsen av september
hadde lokallaget strandrydding
på et sted i nærområdet som
heter Damtjern og da fant de en
haug med miljøskadelige eternittplater som så ut som de hadde
ligget lenge i naturen.
– Vi begynte å plukke søppel
klokken fire på ettermiddagen, og
etter en liten stund fant vi en hel
haug med gjengrodde eternitttakplater, sier Thea Louise
Oftedal-Halsen, som er styreleder for Miljøagentene i Lier.

Miljøagentene tok deretter kontakt med Lier kommune og meldte
ifra om funnet av eternittplatene.
Der fikk de vite at det dessverre
TEKST: Eva Helene Heyerdahl / FOTO: Lokallaget i Lier
ble dumpet mange slike takplatInitiativtaker til lokallaget var lærer. – Men det er viktig å un- er på 80-tallet, og ros for at de
Ellen Lysenstøen og mange av derstreke at vi er et lokallag for hadde funnet dem og meldte ifra.
medlemmene i lokallaget går på alle miljøagenter som bor i hele Thea Louise og resten av miljøOddevall skole der Ellen også er Lier kommune, sier Ellen.
agentene synes det er bra at Lier
kommune nå vil sørge for at det
blir ryddet opp ved Damtjern.
Du kan lese mer om aktivitetene til lokallaget i Lier på deres
egen facebook-side: https://
www.facebook.com/Agentene/

VIL DU AT VI SKAL
PRESENTERE DITT LOKALLAG?
Send en mail til:
post@miljoagentene.no
14

LOKALLAGS

NYTT

Nytt lokallag på Korsen
Miljøagentene har fått enda et
nytt lokallag i Trøndelag, nemlig
Miljøagentene på Korsen. Siden
de starte opp i september har
de allerede hatt flere planleggingsmøter og stått på stand på
Klimadagen i forbindelse med
Barnas Dag på Røros.

Fottur for skogen
Søndag 10.september møtte
flere miljøagenter fra Trondheimsområdet Trude Myhre fra WWF
som hadde gått til fots fra Oslo

Insekthotell på Grünerløkka
Miljøagentene på Grünerløkka har fått midler fra bydelen
til å sørge for hotellplasser til
bydelens insekter. Noen hoteller
ble bygget da bydelen arrangerte en ‘Grønn dag’ i Sofienbergparken. Andre har blitt laget
på møter i vår faste møteplass,
Sofienberg menighetshus. Hotellene har fått navn etter planetene i Solsystemet og skal
settes opp i bydelens parker og
offentlige steder.

Kunst av søppel på Herdla
2-3.september 2017 var det
duket for nok en innholdsrik
camp for miljøagentene på Vestlandet. Både store og små overnattet ute, og fikk lære mer om
Miljøagentene og ulike miljøutfordringer. I tillegg fikk de være
med på aktiviteter som fuglemerking, kunstverksted, og
natursti. Om kvelden plukket
miljøagentene masse søppel
på en strand, og søppelet ble
brukt til å lage et kunstverk som
ble overrakt til Herdla museum.

til Trondheim. Trude vil at politikerne skal gi mer penger til å
verne skog her i landet og det er
noe vi i Miljøagentene er enige i.

Nytt lokallag på Kråkerøy
Miljøagentene har startet et
nytt lokallag på Kråkerøy utenfor Fredrikstad. Lokallagets
første aktivitet var å gjennomføre en strandrydding i samarbeid med Kystlotteriet.

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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RAPPORT
FRA LANDSLEIR
Siste helg i oktober var 80 barn og 40 voksne samlet til landsleir og landsmøte på Brennabu i Valdres!
Det ble en spennende helg med fokus på samhold,
uteaktiviteter og hva Miljøagentene skal gjøre de
neste to årene!
TEKST: Hanna Hågensen Aasen / FOTO: Hanna Hågensen Aasen & Christian Mo Johansen

Det var mange overraskede
ansikter da vi ankom Brennabu
leirsted til ikke litt, men masse snø.
Etter et godt måltid kunne landsleiren bare begynne! Og det gjort
den med besøk fra marinbiolog Pia
Ve Dahlen, som fortalte om det fantastiske havet, hvorfor vi må ta vare
16

komme med sine innspill til Miljøagentenes aktiviteter og viktigste
saker de neste to årene. Hovedsakene de neste tre årene blir:
1. Regnskogen
2. Plast i havet og marin
forsøpling
3. Miljøvennlig transport

på det og om alt det spennende
og rare som bor der. Blant annet
fortalte hun om den blå sjødragen, I tillegg fant vi ut at de aktiviteden selvlysende haien svarthå og tene flest har lyst til å gjøre er
svampen ping pong tree sponge. strandrydding og søppelplukking, landsleir og juleverksted.
Landsmøtet gikk av stabelen For å bli flere miljøagenter skal
lørdag, og der fikk alle agenter vi har ekstra fokus på å komme

Agnes fra Nesodden, Bjørn-Einar
fra Steinkjer, Brage og Rebekka
fra Pasvik, Tina fra Spydeberg og
Selma fra Heggedal. Det ble også
Men helga skulle ikke bare bestå valgt nye medlemmer til Barnas
av møter. Innimellom slagene var Råd og Miljøagentenes styre.
det aktiviteter som bekkevandring
(oppå bekken på grunn av is og Før hjemreise fikk vi med oss
snø!), trugetur, zip-line og leiravisverksted. Middagen hadde tema
«miljøvennlig utkledning» i anledning Halloween, og landsmøtedagen ble avsluttet med energikampen og bålkos ute.
i avisa og på TV, å besøke skoler
og holde foredrag og å prøve å få
kjendiser til å bli medlemmer.

noen flere aktiviteter, som terrengsykling, skogstur, miljøvennlig
matlaging og søppelkunst-verksted, før det var på tide å pakke
sammen og vende nesa hjemover.
Etter en morsom og lærerik helg
for både store og små, gleder vi
oss allerede til neste år!

Søndag ble resultatet av valget av Barnas Klimapanel klart.
Etter en grundig valgrunde med
mange gode kandidater ble det
klart at Penelope og Aron får fortsette i panelet, og inn kommer
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AKTIVITET

HVORFOR: Det er morsomt å følge med på
været, og du lærer litt om hva som er typisk for
været akkurat der du bor på denne årstiden.

VÆRDAGBOK
Mål været gjennom en hel uke og
sammenlign med værmeldingen!
ÅRSTID: Alle.
HVA: Registrer været der du bor, hver dag i en
uke.

SLIK GJØR DU: Mål været til samme tid hver
dag, for eksempel klokka 12. Hvilken værtype er
det? Hvis det for eksempel er sol, klipper du ut et
sol-symbol fra rekken med værsymboler nederst
på denne siden. Så limer du denne lappen oppå
ruten for “værtype” under riktig dag i skjemaet
nedenfor. Fyll også inn temperatur. Gjør dette hver
dag i en uke. Når en uke har gått, kan du se tilbake
på været som har vært. Har det stemt med det
som værmeldingen har meldt?

VÆRDAGBOK
MANDAG
Værtype:
Temperatur:

Sol
Delvis
skyet
Overskyet
Regn

Torden

Snø
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TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

TEST! Hvilket vær er du?
Er du et lett snøfall, et gnistrende tordenvær eller strålende solskinn?
Ta testen her!

5. I friminuttet pleier du å...
a) ...sitte sammen med vennene
mine og prate.
b) ...løpe rundt i skolegården og
leke eller sparke fotball.
c) ...gå rundt og snakke med alle!

FLEST A:
Lett snøfall
Du er det fine lette snøfallet! Du
elsker vinteren, og aktiviteter som
skiturer og snøhulebygging. Du
liker også å krype sammen under et pledd med en god bok,
en film eller lytte til musikk. Du er
rolig og snill og ofte i godt humør.
Dessuten er du veldig omsorgsfull mot vennene dine!

3. Hva er yndlingsfargene
dine?
a) Hvit, grå og lysblå.
b) Svart, gult og lilla.
c) Gult og himmelblått.
2. Hva skal du gjøre i
juleferien?
a) Dra på skitur i skogen eller på
fjellet!
b) Håper det blir skikkelig snøstorm, så jeg kan sitte inne og
høre vinden ule.
c) Ikke noe spesielt. Gleder meg
til sommeren jeg!

FLEST B:
Gnistrende tordenvær
Du er det tøffe og gnistrende
tordenværet! Du er morsom og
modig og du elsker fart og spenning! Du drømmer om å prøve litt
sprø ting som å hoppe i fallskjerm
eller strikkhopp. Av og til kan du
nok være litt hissig, men heldigvis
er du aldri sint særlig lenge!

4. Hva drømmer du om å
gjøre?
a) Overnatte i snøhule i en uke i
strekk.
b) Gjøre noe som er litt vilt og
sprøtt, som å hoppe i fallskjerm
eller strikkhopp.
c) Jeg drømmer om at det skal bli
sommer igjen, slik at jeg kan være
på stranda og sole meg og bade
hele dagen.
1. Beskriv deg selv:
a) Rolig og snill.
b) Morsom og ganske hissig.
c) Glad og livlig.

FLEST C:
Strålende solskinn
Du er det strålende solskinnet! Du
er glad og sprudlende og en stor
gledesspreder for alle rundt deg.
Sommeren er din favorittårstid og
du trives best når du kan være
på stranda og bade, sole deg og
drive med vannsport. Du er ikke
særlig sjenert og blir lett kjent med
nye mennesker.

BAKGRUNNSFOTO: kichigin19, Fotolia

1. Hva synes du om
tordenvær:
a) Synes det bråker for mye.
b) Elsker det! Kjempespennende.
c) Vel, det tordner jo mye om sommeren, som er min favorittårstid.
Jeg er vant til torden!
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VIL DU AT MILJØAGENTENE SKAL KOMME PÅ

SKOLEBESØK?

Vi i Miljøagentene kan tilby skolebesøk over hele landet.
Vi kan snakke om tema som plast og havforsøpling, klima og
CO2-utslipp, truede dyrearter og vern av natur og miljø.
Send en e-post til post@miljoagentene.no eller
ring 969 01 820 for å avtale tidspunkt.

FOTO: Luis Louro, Fotolia

TEGNEKONKURRANSE:

Hvilket vær liker du best? Trives du best i sola,
eller synes du det er morsomst når det snør?
Kanskje foretrekker du et skikkelig ruskevær?
Tegn en tegning av det været du liker best
og send inn til oss!
Send inn tegningen innen 20. januar 2017,
og bli med i trekningen av fine premier.
Send på mail til ingvild@miljoagentene.no, eller med
post til Miljøagentene, Mariboesgate 8, 0183 Oslo
Merk mailen / posten med Tegnekonkurranse.
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20.
JANUAR
2017

FOTO: sgeargodz, Fotolia

TEGN DITT YNDLINGSVÆR!
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LIVET I ØRKENEN

- MYE VARME OG LITE VANN
Dyr og planter har tilpasset seg klimaet og værforholdene de bor i.
KILDER: NrK Super, Store norske leksikon, Dyreparken.no / NATURMANGFOLD-EKSPERT: Arnodd Håpnes

Klima og værforhold har mye
å si for om en art kan leve i et
område eller ikke. I regnskogen
er det et fuktig klima med mye
regn. Her lever det et mylder av
dyr, fugler, insekter, reptiler, trær
og planter. I varme ørkener får
dyr og planter helt andre leveforfold. Her regner det nesten
aldri, det er bare sand og dårlig jord for trær og planter. Det
er brennende varmt om dagen
men kaldt om natten. Derfor er
det ikke like mange dyre- og
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planteearter i ørkenen som det
er i regnskogen.
Likevel finnes det flere dyr
i ørkenen enn man kanskje
skulle tro. Disse dyrene har
blitt eksperter på å klare seg
i ekstrem varme og med lite
vann over lang tid.
Men hvordan gjør de det?
Tilpasset ekstrem varme
Ørkendyrene tilpasser seg den
høye varmen på ulike måter.
Noen dyr er aktive om natten

og hviler seg om dagen når det
er varmt. Ørkenplanter kan ikke
gå å gjemme seg om dagen,
men heldigvis har de et stoff
i cellene sine som gjør at de
tåler høye temperaturer bedre
enn andre planter. Både dyr og
planter bruker hår som beskyttelse mot solstråler. Flere pattedyr har store ører som avleder
varmen og hjelper til med å kjøle
ned kroppen. Dette gjelder for
eksempel ørkenreven. Den har
også nyrer som skiller ut så lite

Mange ørkenplanter lagrer vann
i bladene sine.

Tamarisktreet har lange røtter som Afrikanske peyotekaktuser lagrer
rekker helt ned til grunnvannet.
vann i stenglene sine.

FOTO: Raul654, Wikimedia Commons

FOTO: Anthere, Wikimedia Commons

FOTO: Hans B., Wikimedia Commons

Dromedaren kan drikke over 100
liter vann på kort tid!
FOTO: John O’Neill, Wikimedia Commons

vann som mulig. Det er bra, for
i ørkenen er det viktig å spare
på vannet.
Lange perioder uten vann
Alle dyr og planter som lever i
ørkenen, er flinke til å utnytte og
spare på det lille av vann de har.
Noen finner vann ved å slikke i
seg nattedugg på planter. Andre
får i seg det vannet de trenger
ved å spise planter som inneholder vann, som for eksempel
kaktus. Flere øgler og slanger
har hud med skjell som beskytter kroppen mot vanntap.
Mange kan leve i lange perioder uten vann. I ørkenen
kan det gå flere år mellom
hver gang det regner. Når det
omsider regner, kommer det
gjerne i store regnskyll. Frøene
til mange av ørkenplantene kan
hvile i årevis uten vann. Når
regnet endelig kommer, spirer
frøene. Flere pattedyr og amfibier kan også ligge i en lags
dvale i flere måneder mens de
venter på regn.

Viktige røtter
Røttene til plantene er viktige
for å klare seg i ørkenen. Mange
planter har skikkelig lange røtter, slik at de når helt ned til
grunnvannet som ligger langt
ned i bakken. Andre planter
har røtter som strekker seg
langt avgårde slik at når regnet
kommer, får røttene sugd opp
så mye vann som mulig. Flere
ørkenplanter har utviklet ekstra
tykke stengler og blader der de
kan lagre vann. Slik kan de leve
lenge på det vannet de drikker
under hvert regnskyll.
Dyr lagrer også vann
Dromedarer kan for eksempel
drikke over 100 liter vann på
kort tid, og oppbevarer vannet
i magen som et reservelager.
En dromedar tåler å miste
mye mer kroppsvæske enn de
fleste andre dyr. Dromedarer
har dessuten en fordøyelse
som gjør at den klarer å utvinne
vann fra de tørre ørkenplantene den spiser. Derfor kan den
overleve i flere måneder uten

å drikke, så lenge den får nok
å spise. Skulle det bli skikkelig
krise, kan dromedaren hente
energi fra pukkelen sin. Pukkelen er ikke fyllt med vann slik
mange tror, men av fett. Når
fettet blir nedbrutt, blir det omdannet til energi og vann som
dromedaren kan leve videre på.
Som vi ser, er det er mange
ulike måter dyr og planter
tilpasser seg vær og klima i
ørkenen på. Dyr som lever under andre klima- og værfold
har også tilpasset seg forholdene der de lever. Hvis vi sammenlikner en ørkenrev med en
polarrev, ser vi at de ser veldig
ulike ut. Det er fordi de er tilpasset hvert sitt klima. Men disse
tilpasningene som dyrene har
gjort, har foregått gjennom lang,
lang tid. I dag skjer klimaendringene så raskt at vi er redde for
at dyr og planter ikke skal rekke
å tilpasse seg. Da kan artene dø
ut. Derfor er det viktig at vi tar
vare på jorda og gjør det vi kan
for å stoppe klimaendringene.

Ørkenreven til venstre har store ører som avleder varmen. Til høyre ser
du en polarrev. Den har små ører og tilpasset et mye kaldere klima.
FOTO ØRKENREV: Umberto Salvagnin, Wikimedia Commons FOTO POLARREV: Wikimedia Commons
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OPPSLAGSTAVLA
MILJØTIPS:
Lever inn klær
du ikke bruker
lenger!

eller lever dem til loppemarkeder.
På den måten får andre glede av

de klærne som ikke lenger passer deg, og fabrikkene slipper å
produsere enda mer tøy!

Lever inn klær som ikke Har du en venn eller et yngre
passer lenger til organisas- søsken, kan kanskje denne perjoner som tar i mot dette, sonen overta klærne etter deg?

HOT
Fornebu S
Fornebu S er et kjøpesenter i Bærum i
Akershus, og det er
her Miljøagentene på
Fornebu holder til.
Kjøpesenteret er veldig
opptatt av miljø, og
regnes som verdens
mest miljøvennlige
kjøpesenter! Blant
annet kan man kjøpe
Miljøagent-honning
her, produsert av
Miljøagentenes bier på
taket av kjøpesenteret.
Klimaendringer
som gir mindre
snø
Forurensning av
havet
Forurensing
fra dieselbiler
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RØDLISTA: NARHVAL

OR

NOT
Landsleir
Verving av nye
miljøagenter

Miljøkjendiser som
står opp for miljøet

Black Friday-salg
Black Friday arrangeres hvert år dagen
etter Thanksgiving.
Da inviterer de fleste
store
kjøpesentre
og butikk-kjeder til
et enormt salg, som
igjen skaper et stort
kjøpepress. Flere og
flere boikotter Black
Friday og arrangerer i
stedet Grønn Fredag
med fokus på miljø i
stedet.

Møter du noe som ser ut som
en krysning mellom en enhjørning og en delfin, har du mest
sannsynlig støtt på en narhval!
KILDE: Norsk Polarinstitutt
ILLUSTRASJON: Andreas Meyer

Noe av det mest spesielle med
narhvalen er den opptil tre meter
lange støttannen som hannene er
utstyrt med. Det hender at også
hunnene utvikler denne støttannen. Hannen blir rundt fem meter
lang, mens hunnen blir rundt fire
meter lang. Den holder til i nordatlantiske områder, og vi finner dem
blant annet i de nordlige delene av
Svalbard.
Narhvalen er grå med flekker på
ryggen. Den hører til i gruppen av
tannhvaler. Det betyr at den har
tenner i kjevene sine, i motsetning
til bardehvalene som har barder.
Bardene sitter i kjevene og likner
kammer av bein som siler ut føden
for bardehvalene.
Narhvalen spiser polartorsk, blåkveite, blekkspruter og andre dyr.
Klimaendringene og issmeltingen truer narhvalen, for den er
avhengig av isen som leveområde.
Den er fredet på Svalbard og står
oppført som “sterkt truet” på nasjonal rødliste.

NASJONAL RØDLISTE:

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

Per Kristian Grytdal
Per Kristian Grytdal, også kalt PK, er superengasjert i
naturfag, verdensrommet og kjemi og holder eksperimentshow over hele Norge. Og kanskje har du sett han på «Barn
ingan adgang!» på NrK Super?
Hei Per Kristian! Hva driver du
med for tiden?
– Hei! Jeg har akkurat startet opp
en YouTube kanal for de som liker
eksperimenter. Den heter «Naturfag
Rocker med PK». Her kan du se ting
du kan gjøre hjemme og ting du absolutt IKKE kan gjøre hjemme! Jeg
reiser også mye rundt i Norge og har
eksperimentshow. I tillegg underviser
jeg skoleklasser om miljø, verdensrommet og naturfagsmoro på
Inspiria Science Center i Sarpsborg.
Hva er det kuleste med jobben
din?
– Å, det er mye! Men det jeg liker
aller best er nok å treffe barn og
unge som det lyser i øynene på
fordi de også liker eksperimenter.
Det er også veldig kult å lære bort
ting, fordi det er viktig at enda flere
synes naturfag, matematikk og
teknologi er gøy!

Hvis du hadde ditt eget
romskip, hvor ville du ha reist?
– Jeg tror jeg ville valgt å dra til Enceladus, en av månene til Saturn. Det
er en ismåne med isvulkaner. Hvor
heftig er ikke det! Forskere mener at
det masse flytende vann der. Og der
det er vann, kan det være liv… (i alle
fall noen små bakterier – ha ha).
Er du glad i å være ute i naturen?
– JA! Jeg har en hund, Leo, som
jeg ofte går tur i skogen med. Jeg
går også litt på jakt på høsten. Da
jakter jeg på en plante som heter
stri kråkefot som inneholder masse
brennende pulver, eller sporer som
det egentlig heter.

FOTO: Hanna Aasen

MILJØKJENDISEN

Synes du det er viktig å være
miljøvennlig?
– Selvfølgelig. Jeg prøver å være
så miljøvennlig jeg kan, men det er
ikke alltid like lett. Jeg er god på
å kildesortere, å spare strøm og å
sykle til butikken. Alle kan gjøre litt!
Hva er ditt beste miljøtips?
– Spis mindre oksekjøtt! Når vi
produserer oksekjøtt så lager vi
også ekstra klimagassutslipp.
Har du en hilsen til
Miljøagentene?
– Jeg synes dere gjør en fantastisk
jobb og det er kjempeviktig at dere
finnes! De voksne trenger å bli passet
litt på, og mange voksne har ikke så
mye peiling på miljø. Naturfag rocker
og det gjør miljøagentene også!

PK holdt eksperimentshow
på «Verdens Kuleste Dag»
i september.
FOTO: Hanna Aasen

Hvorfor er du så interessert i
vitenskap?
– Det er veldig interessant å vite
hvordan ting fungerer! Jeg har alltid
vært litt nysgjerrig og jeg tror det er
viktig at man ikke alltid bare godtar
at alt bare er sånn. Og kjemi er utrolig gøy! For eksempel når vi blander
sammen stoffer som smeller, ryker
og skifter farge.
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UT I VERDEN

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

N

W
S

E

THANK YOU
FOR THE RAIN

I store deler av verden er det regnet som
bestemmer om man må gå rundt og være
sulten eller om man blir mett.
TEKST: Stine Østnor / FOTO: Differ Media

Det er vanskelig å dyrke nok
mat når det ikke regner, fordi
avlingene ikke får nok vann til
å vokse seg store. Regnet er
bokstavelig talt dødsviktig for
mange mennesker. Dersom
det ikke regner på lenge, kan
sultkatastrofer oppstå, slik
som vi nå ser i Øst-Afrika og
Jemen. Klimaendringene forverrer situasjonen og fører til at
tørre områder med lite regn blir
enda tørrere.
I dokumentarfilmen Thank
You For The Rain møter filmskaper Julia fra Norge bonden
Kisilu fra Kenya. Han er helt
avhengig av regnet for å kunne
gi familien sin mat på bordet.
Når regnet ikke kommer, får
Kisilu og de andre som bor i
området et stort problem som
faktisk er skapt av klimaendringene. Kisilu foreslår at de kan
plante trær for å hjelpe jorda
å holde på vannet og tiltrekke
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KENYA

Kenya ligger i Afrika og er markert med
grønt. Hovedstaden heter Nairobi.
seg regn. Dessverre er det ikke
så mange som tar han alvorlig.
Julia blir interessert i den engasjerte bonden og spør om
hun kan filme familien hans
mens de venter på regnet.

Kisilu sier at det skal hun få lov
til på en betingelse, nemlig at
han får et eget kamera. På den
måten kan han filme historien
sin akkurat sånn som han selv
vil fortelle den til resten av verden. Dette får han lov til.
Når regnet endelig kommer,
regner det alt for mye på en
gang. Det blir skikkelig storm.
Taket på huset til Kisilu blåser
vekk og flere avlinger oversvømmes av vannet og blir
ødelagt. Først er problemet at
det ikke regner, og når regnet
endelig kommer regner det alt
for mye. Den tørre jorda klarer
ikke holde på alt vannet. Dette
er alvorlig. Kisilu håper lokalbefolkningen kan være bedre
forberedt neste gang dette
skjer, og reiser rundt i lokalsamfunnet for å få dem til å
tilpasse seg klimaendringene.
Flere og flere lytter til Kisilu,
og mange blir så engasjert av
å høre på han at de begynner
å jobbe frivillig for å bekjempe
og tilpasse seg klimaendringene, også her i Norge.

Plutselig får Kisilu en mulighet
til å fortelle verdens ledere om
sin situasjon og sitt arbeid med
klimatilpasning på de internasjonale klimaforhandlingene i
Paris 2015. Full av håp reiser
Kisilu og Julia til Paris, men
kommer verdens ledere til å ta
historien hans på alvor?
Se traileren til filmen på www.
thankyoufortherain.com, og følg
med her om det blir arrangert
en filmvisning i ditt nærområde.
Dersom lokallaget ønsker å arrangere en filmvisning kan dere
kontakte hovedkvarteret.

VANSKELIGE ORD
Avling: Den delen av plantene
som mennesker høster for å
bruke til mat, medisiner og klær.
Klimatilpasning: Endringer
samfunn eller mennesker gjør
for å redusere de negative
konsekvensene eller utnytte
de positive konsekvensene av
klimaendringene.
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!

HILS PÅ MILJØAGENT VERA ISEY!

Vera Isey (5 år) bor ute på landet
blandt skog og vakker natur. Hun
blir gjerne med på strandrydding og
rydder hver gang hun går tur i
skogen i Rokke der hun bor.
FOTO: Privat

Hun tar ansvaret som miljøagent veldig
seriøst og forteller både barn og voksne som
hun møter at hun er miljøagent. Vera Isey synes
dessuten at avisartikler er spennende godnatthistorier!
– Hvorfor er du miljøagent?
– Fordi jeg skal passe på naturen. At ikke
noen kaster søppel i naturen. Jeg har også sett
voksne være slem med naturen!
– Hvorfor liker du naturen?
– Fordi da kan jeg lukte på blomster og jeg liker
naturen fordi den er fin, rolig og vakker.
– Hvem bor i naturen?
– Dyrene, insekter og plantene. Og jeg!
– Hvorfor er det viktig å passe naturen?
– Så naturen kan leve i fred, fordi mennesker
ødelegger naturen med søppel, sager ned
naturen og tramper på den!
– Hva vil du jobbe med når du blir voksen?
– Jeg vet ikke. Men jeg vil bare ikke jobbe med
noe som ødelegger naturen!
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TELL SNØFLAK
Hvor mange steder
i bladet finner du
dette blide
snøflaket? 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: 30. januar 2018

Juletips
–For miljøet

BRUK RESIRKULERT JULEPAPIR
Hvert år bruker vi mer enn 60 millioner meter
julepapir i Norge. Bruk resirkulert papir som
gråpapir eller gamle aviser så sparer du miljøet!

LAG EN MILJØVENNLIG JULEGAVE!
Gi bort en opplevelse, en tjeneste eller noe du
har laget selv.

SPIS ØKOLOGISK OG KORTREIST
JULEMAT!
Økologisk mat er laget uten gift og kunstige
tilsettningsstoffer. Økologisk mat forurenser
mindre og dyrene har det bedre!

HA ET MILJØVENNLIG JULETRE!
Hugg juletreet ditt selv, eller kjøp et som er
dyrket økologisk. Pynt det med hjemmelaget
julepynt.

JA TIL
SNØ!

GOD
JUL!

MILJØAGENTENES

NETTBUTIKK
Du kan kjøpe disse miljøvennlige
handlenettene og mye annet kult
i Miljøagentenes nettbutikk.
Kanskje noe å ønske seg til jul?
Ta en titt på det vi har ved å gå inn på
miljoagentene.no/nettbutikk

RØDPANDA
Ikke alle pandaer er svarte og hvite. Hils på rødpandaen!
KILDE: wwf.no, worldwildlife.org, wwfnepal.org
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Rødpandaen lever for det meste av planter. Bambus er
favorittmaten!
FOTO:U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, Wikimedia Commons

Vi tror at ordet panda betyr
“bambusspiser”, og at det er derfor den røde pandaen har fått
navnet sitt. I likhet med kjempepandaen elsker den nemlig bambus! Men den svarte og hvite
kjempepandaen og den røde
pandaen er ikke i familie. De er

Rødpandaen holder for det
meste til i Himalaya. Den er skikkelig flink til å klatre. Ofte ligger
den krøllet sammen på en grein
i et tre, med den lange, buskete
halen under hodet.

I likhet med kjempepandaen
er den røde pandaen truet. På
grunn av avskoging mister den
leveområdene sine. Menneskene
hogger ned skogene for å skaffe
tømmer, brensel og områder for
jordbruk. Den blir også jaktet
på av mennesker på grunn av
pelsen sin. Heldigvis er det flere
organisasjoner som jobber for å
ta vare på rødpandaen. Disse organisasjonene jobber blant annet
også veldig ulike av utseende. med å fortelle menneskene som
Mens kjempepandaen ser ut som bor i områder med rødpandaer,
en stor, svart og hvit bamse, min- om hvor viktige pandaene er for
ner den røde pandaen mer om en naturen de lever i. Vi får håpe at
vaskebjørn og blir bare litt større dette engasjerer flere i å ta vare
enn en vanlig huskatt. Den blir på rødpandaen!
også kalt “kattebjørn” og har som
katten værhår på snuten!

Den ligger gjerne sammenkrøllet på en grein med halen
under hodet.
FOTO: Wikimedia Commons

Rødpandaen er flink til å klatre.
FOTO:U.S. Fish and Wildlife Service

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.
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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
noe som har med vær å gjøre.

365
DAGER

GRESSPLEN
UTENFOR
HUSET

LAND MED
STATER

GAMMEL
SKOG
VERKTØY DOKTOR

SNAKKA

FLIRE
TA ........
FØR
HOPPET

SIVBÅT

IKKE
NEI

FØLE

GUTTENAVN

FISK
SKUE

SVAR:
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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

Klimaet i Sahara SANT USANT
er helt likt klimaet i Antarktis.
Yr er det
samme som
hagl.

SANT USANT

Tørke og flom SANT USANT
rammer de fattigste hardest.
Det regner aldri
i regnskogen.
Ørkenreven har
bittesmå ører.
Narhvalen er
en tannhval.
Hovedstaden
i Kenya heter
Nairobi.
Rødpandaen
elsker bambus!

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

3 HVILKET ORD?
Hvilket ord passer ikke inn med de andre?

1. Norge Sveits Damark Sverige
2.

Hyse Torsk Makrell

Hval

4 TALL I ORD
I noen av ordene i setningene under skjuler
det seg et tall. Finn dem og skriv dem ned:

1. Han så mange tigre i India.
2. Hytta var totalt ødelagt.
3. Pappa var utkledd som nisse.

3. Hest Hund Sel Katt

4. Mor måtte handle julegaver.

4. Furu Rogn Bjørk Eik

5. Puta lå på sofaen.

Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av fine premier! Svarfrist: 30. januar 2018.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1: __________ 2: __________ 3: __________ 4: __________
5: __________ 6: __________ 7: __________ 8: __________
Premieoppgave 3 - hvilket ord:
1: _____________________ 2: ______________________
3: _____________________ 4: _______________________
Premieoppgave 4 - Hvilke tall gjemmer seg i setningen?
1: _______ 2: _______ 3: _______ 4: _______ 5: _______
Premieoppgave Miniagentene:.......................................snøflak

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!

Den dårlige nyheten er at om ikke ting endres nå, så
blir det mer av det. Da hjelper det ikke med verdens
beste regntøy.
TEKST: Arnfinn Huse Storsveen, Natur og Ungdom

I november starter rettssaken
mellom Natur og Ungdom og
Greenpeace på den ene siden,
mot den norske staten på den
andre. Ekstremværet vi har sett
både her hjemme i Norge i høst,
men også ute i verden, er resultater av de menneskeskapte klimaendringene. Vi mener at det
må gjøres noe nå før det er for
sent, og at det derfor ikke må
pumpes opp mer olje.
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Forskerne er stort sett enige om
at det ikke vil bli mindre ekstremvær i årene som kommer, og at det
er et spørsmål om hvor mye vi klarer å begrense dette. Derfor har vi
«Enhver har rett til et miljø som saksøkt staten for brudd på miljøsikrer helsen, og til en natur der paragrafen i Grunnloven, § 112.
produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal Vinner vi den, er det supert,
disponeres ut fra en langsiktig og men vi kan ikke bare basere oss
allsidig betraktning som ivaretar på det. Selv om Natur og Ungdenne rett også for etterslekten» dom fyller 50 år i år, så er vi ikke
Grunnlovens §112 blitt voksne og det skal vi heller
ikke bli. Vi skal fortsette å aksjoKort og greit betyr dette at det nere, demonstrere, og forklare
skal tas hensyn til naturen når politikere og voksne hvorfor de tar
man skal ta store avgjørelser, feil når de mener at miljø ikke er
også med tanke på dagens og viktigste sak nå. Vi tåler litt regn
framtidas barn og unge. Det å nå og da, men la oss krysse fingra
bore etter olje og dumpe gruve- for at vi klarer oss med paraplyer
avfall i fjorder, er ikke å ta slike i framtida, og ikke gummibåter, for
å komme oss til skole og jobb. Vi
hensyn.
håper dere blir med oss på dette.

FOTO: y6uca, Fotolia

Joda,
det finnes
dårlig vær.

LØSNINGER & VINNERE
av premieoppgavene i Miljøagentrapporten 4 2017
PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Stortinget
PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?
1. Sant 2. Usant 3. Sant 4. Usant
5. Sant 6. Usant 7. Usant 8. Sant
PREMIEOPPGAVE 3 - POLITISKE PARTI
1. Sosialistisk Venstreparti
2. Miljøpartiet de Grønne
3. Arbeiderpartiet

VINNERE
Eline Aanstad fra Oslo
Mohamed Abdullah fra Oslo
Håvard Gjerstad fra Harstad
Khadija Ahmad fra Elverum

GRATULERER TIL ALLE SAMMEN!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
Sees i 2018!
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ER DU FJERDEKLASSING?
VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 9. til 29. april 2018, og alle fjerdeklasser i landet
kan delta. I 2017 samlet vi inn 80 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

