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Familiemedlemskap i
Naturvernforbundet:
kr. 300 første år.
Kr. 450 påfølgende år.
Inkluderer medlemsskap i
Miljøagentene for alle barn i
husstanden.

BRUK SKOGEN! KJÆRE
MILJØAGENT!
Vi elsker skogen! Det finnes flotte blomster, store maurtuer og spor av dyreliv
over alt. Hvis du har en kikkert er det
enda lettere å følge med på alt av dyreog fugleliv. Det er fascinerende hvordan
terrenget kan endre seg fra lyse og
vakre bøkekatedraler til tette granskoger, trolske furuskoger, fuglerike myrlandskap og luftige utkikkspunkt på én
og samme tur. Nå på høsten er skogen
på sitt aller rikeste, med mengder av
bær, sopp og nøtter man kan sanke.
Overnattingsturer med telt i skogen er
en opplevelse av ro og spenning som
bare nærhet til naturen kan gi.
Skattejaktspillet geocaching, hvor du
leter etter gjemte bokser ved hjelp av
en GPS eller telefon, kan være til god
hjelp for å oppdage de mest spennende stedene i skogen, og for å finne
nye steder å gå på tur. Du kan finne
skatter både høyt oppe i trær, i huler
flere meter under jorden, og til og med
under vann. Skogen er både en gedigen lekeplass, idrettsplass, et sted å
søke spenning, samt et sted å finne ro
og samle tankene.
Ta med deg venner og familie på en
tur i skogen, så skjønner de raskt hvorfor natur- og miljøvern er så viktig!
Høsthilsen fra Hovedkvarteret
@miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
@miljoagentene

FOTO: Miljøagentene / Rasmus Norsted

Denne utgaven av Miljøagentrapporten er laget til ære for skogen.
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Hvorfor er du miljøagent?
Fordi jeg syns det er viktig
å ta vare på miljøet. Hvis vi
ikke gjør det kan jorda bli
ødelagt.
Hvilke miljøsaker er du
mest opptatt av?
Klimaendringer, truede dyr
og planter, gjenbruk, for-

søpling og resirkulering.
Hva er ditt beste
miljøtips?
Kjør miljøvennlige biler!
Og bli flinkere til å sortere
søppel.
Miljøvennlig hilsen
fra Eline
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MILJØNYTT

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

Farlig plast kan bli forbudt
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Zanson, Wikimedia Commons

Har du hørt om all plasten som havner i havet?
Bomullspinner, ballonger, engangsbestikk og
annen plast skaper store problemer for fugler,
fisker og sjøpattedyr. Dyrene tror plasten er mat,
og mange dør fordi de får i seg for mye plast.
Nå skal Regjeringen finne ut om slik plast skal
bli forbudt i Norge. Det mener Miljøagentene at
det bør!

Gå på pøbeljakt!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Paolo Vercesi

Visste du at noen planter er fæle pøbler som lager
masse trøbbel. Lupiner, rynkeroser, tromsøpalmer, gravmyrt og flere andre herjer rundt i
skog og mark. Dette er planter som ikke hører
hjemme i Norge, og de tar plassen fra planter
som vokser her. Hvorfor ikke gå på pøbeljakt i
hagen? Husk å dra opp roten av planten. Det du
finner kan du kaste i restavfallet. Det er foresten
lurt å be om tillatelse først.

Heia reka!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: mg7 Istockphoto

Er du glad i reker? Da bør du holde deg fast.
Rekefiskerne melder om døde reker og lave fangster langs hele kysten. Noen tror rekedøden skyldes utslipp av midler som brukes mot lakselus i
oppdrettsanlegg, andre mener at det er klimaendringer som er grunnen. Vi heier på rekene
og ber Regjeringen om å gjøre alt den kan for å
hindre at de blir borte.
04

Magiske vaskemaskiner
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: CreativeNature_nl Istockphoto

Hver gang vi vasker fleecegensere, treningstøy og andre klær som er laget av plast havner
ørsmå plastbiter i havet. Det kan det bli slutt på
nå. Sammen med flere andre land krever Norge
at alle vaskemaskiner skal utstyres med rensefilter. Vaskemaskiner som fjerner plast, det er jo
nesten magisk!

Skogbrann og tørke
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Mheim3011 Istockphoto

Liker du å bade og kose deg på stranda? Da har
du sikkert hatt en fin sommer. For naturen var ikke
sommeren like fin. Mangel på regn har ført til skogbranner, tørre bekker og dårlige avlinger. Nå jobber
miljøorganisasjonene for å få Regjeringen til kutte
mer i klimautslippene. Det er supert at du er miljøagent! Sammen kan vi stanse klimaendringene.

Fantastisk nasjonalpark
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Ingvild Gabrielsen, Fylkesmannen i Nordland

Hipp hipp hurra! Rett før sommeren fikk vi en
splitter ny nasjonalpark, Lofotodden i Nordland.

Nå blir den fantastiske naturen ytterst i Lofoten
beskyttet. Her er det mange sjeldne planter og
rikelig med fugl og fisk. Hvis du ikke har vært der
ennå, har du en flott naturopplevelse til gode.
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Den kritisk truede trønderlaven
vokser i den norske regnskogen.

I løpet av de siste 100 årene,
har vi hugget ned veldig mye
av den norske regnskogen.

FOTO: Trude Myhre

FOTO: Trude Myhre

SKIKKELIG VÅT SKOG
Regnskog er den våteste skogen vi har. Mens alle
kjenner til regnskogene i tropiske strøk er det få
som vet at det finnes regnskog her hjemme i Norge
også. For det er ikke nødvendig med tropevarme
for å ha regnskog, men derimot trengs en jevn tilgang på fuktighet.
TEKST: Trude Myhre, skogbiolog i WWF
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Norsk regnskog er skog der
det regner mye og det finner vi
flere steder langs kysten i Sørog Midt-Norge. Alle som bor eller har vært i Bergen vet jo det!
Mest kjent er kanskje skogsområdene i Trøndelag, der vi
finner regnskogsområder som
er dominert av gran, også kjent
som kystgranskog. På Vestlandet finnes tilsvarende skogområder dominert av furu eller
lauvtrær, som vi også regner
som regnskog. Felles for alle
områdene, utenom et jevnt fuktig livsmiljø, er en mengde ar-

Gullprikklaven er sårbar på
den norske rødlista for arter,
og finnes hovedsakelig fra
Fosen til Brønnøysund.
FOTO: Einar Timdal

Regnskogen forsvinner
I løpet av de siste 100 årene
er så mye som 80% av den
norske regnskogen hogd ned.
Fordi det bare er bittesmå flekker igjen av de opprinnelige
regnskogene våre, er de
sterkt utrydningstruet på norsk
rødliste for naturtyper.
Hovedtrusselen mot skogtypen er flatehogst og veibygging, både av selve skogen
og i andre skogtyper rundt de
små regnskogene. For gjennom slike inngrep endres med
en gang fuktighetsforholdene,
som er avgjørende for de artene som trives der. Selv om det

vokser opp ny skog i etterkant
kan fuktigheten være ødelagt,
slik at artene ikke kan overleve
der lenger.
I tillegg til hogst kan en for stor
elgbestand utgjøre et problem
for artsmangfoldet i skogen.
Elgen beiter ofte hardt på lauvtrærne selje, osp og rogn. Selv
om disse trærne utgjør en mindre del av denne skogen er
de likevel viktige for artsmangfoldet. Det er derfor et klart
behov for vern av mer av den
norske regnskogen, noe som
kommer tydelig fram i miljøorganisasjonenes
skogvernrapport «Skogkur 2020».
Kanskje du kan hjelpe til med
å få bevart en regnskog i nærheten av der du bor?

BESØK EN NORSK
REGNSKOG!
Den norske regnskogen er
vel verdt et besøk. Det finnes
rester av denne skogen i
blant annet disse naturreservatene:
• Øverengmoen naturreservat,
Hemnes kommune
• Dølaelva naturreservat,
Namsos kommune
• Nordelva naturreservat,
Rissa og Bjugn kommune

BAKGRUNNSFOTO: Kim Abel

ter som har tilpasset seg dette
spesielle lokalklimaet.
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TIPS TIL EN FIN
TUR I SKOGEN
Trude er vant til å gå på tur i skogen. I fjor gikk hun
og trøffelhunden Coco hele veien fra Oslo til Trondheim til fots for å sette skogvern på dagsorden før
valget. Hun har dessuten vokst opp i skogkanten
på Myhre i Vestfold. Nå har hun flytta tilbake dit
for å kunne gå på tur med Coco så ofte som mulig.
Trude har noen fine turtips:
TEKST: Trude Myhre, skogbiolog i WWF

Bare gå rett ut på tur, du
trenger ikke noe fancy utstyr for en rusletur i skogen.

Går du langt, ta med en
voksen.

FOTO: Stein Schinstad,
NRK Hedmark og Oppland

Det kan være fint å dyppe føttene i
en bekk hvis du er sliten.
FOTO: Billie Hara

Kanskje finner du en
meitemark på tur?

BAKGRUNNSFOTO: Kim Abel

FOTO: Michael Linnenbach
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Husk å lufte tærne om du går lenge, ellers blir føttene
svette og du får gnagsår - jeg tar alltid av meg på føttene
når jeg tar pause og helst dypper jeg dem i en bekk eller et
vann - så blir de som nye.

Se deg godt rundt, på trestammer, på bakken, langs
bekken og under steiner.
Der finner du masse spennende som lever og kryper.
Skaff deg en naturhåndbok - så lærer du kjapt
navnene på de ulike artene.

Ønsk deg en lupe, mange av artene ute i naturen
er så små at med en lupe vil du oppdage en verden
du aldri har sett maken til.
Bestill en botaniker! Ungdomsorganisasjonen til
Botanisk forening (de som elsker planter) stiller
gjerne opp og blir med dere på tur hvis dere vil ha
med noen som kan litt mer enn mamma og pappa.
Om du får til å finne navn på artene og liker å
bruke datamaskin kan du legge inn artsfunn på
www.artsobservasjoner.no – mye gøyere enn PokemonGo! Ta fine bilder og legg ved GPS-koordinater,
så kan forskerne finne tilbake til arten om det er noe
ekstra spennende du har funnet.
Be mamma eller pappa om å dele bilder i sosiale
medier og tag gjerne WWFs skogbiolog Trude Myhre
– bare for at hun skal bli litt ekstra glad.

PÅ JOBB HOS WWF
Miljøagent Adrian (13) var
WWFs skogbiolog Trude
Myhres jobbskygge to
dager i slutten av mai.
TEKST: Trude Myhre

For meg er skogen det stedet jeg henter meg inn og kan
lade opp batteriene i en ellers så stressa hverdag. Jeg pleier
ofte å si at «alt godt starter med en tur ut», kanskje det funker for de fleste andre også? Om man er opptatt av artene
som lever i skogen kan det være lurt å oppsøke områder
som allerede er vernet som reservat, ellers kan det fort bli
stressende på skogtur også, i tilfelle det er flatehogst som
møter deg der det før var fin skog.

HØRT OM ALLEMANNSRETTEN?
I Norge har vi noe vi kaller “Allemannsretten”.
Den sier at alle har rett til å ferdes i norsk natur.
Det betyr at det er bare å traske ut på tur med
god samvittighet!
KILDE: Miljødirektoratet.no

Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven,
i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier. Du kan
også plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk.
Men det er viktig å oppføre seg skikkelig og være forsiktig,
slik at man ikke plager grunneieren eller andre som er ute på
tur. Vi må ta vare på naturen der hvor vi ferdes.

Miljøagent Adrian (13) var
WWFs skogbiolog Trude Myhres
jobbskygge to dager i slutten av
mai. I løpet av to dager møtte han
mange spennende folk sammen
med Trude. På Stortinget møtte
han filmskaper og stortingsrepresentant Arne Nævra. Han og Trude
var på seminar om FNs naturpanel
på miljødepartementet og møtte
blant annet miljøminister Ola Elvestuen og statssekretær Atle Hamar
fra Venstre, samt sjefen for Miljødirektoratet Ellen Hambro. Han
var også med Trude på møter hos
WWF og fikk blant annet snakket
med hennes nye sjef, Bård Vegar
Solhjell som før var miljøminister. I
tillegg var Adrian med på en dag i
skogen med Norad som ville lære
mer om hvorfor det er viktig å også
bevare norsk skog, siden de jobber med skogvern i utlandet. Vel
hjemme holdt Adrian presentasjon
for klassen sin om alt han hadde
opplevd.
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HVEM HAR BÆSJA?
Ekskrementer fra dyr – eller “bæsj”
som vi gjerne kaller det – er ganske
ekkelt og noe vi ikke skal røre med
fingrene. Samtidig er det veldig gøy å
dra på jakt etter dyrebæsj i skogen.
TEKST: Stine Østnor / BAKGRUNNSFOTO: Bjoertvedt, Wikipedia

En bæsj kan fortelle oss mye om hva et dyr
har spist og hvordan det lever. Av og til kan vi
finne rester av fuglefrø, bær eller hår i bæsjen,
mens noen ganger har bæsjen rar farge og er
veldig bløt, noe som kan bety at dyret er syk.
Dyr som bare spiser planter har vanligvis tørr
bæsj som ligner på biter av treflis. Bæsjen til
planteetere er ofte formet som små kuler fordi de
spiser litt og litt hele dagen. Bæsjen til et dyr kan
se forskjellig ut avhengig av hva den har spist.
For eksempel spiser mange dyr kvist og bark om
vinteren som blir til tørre kuler, mens om sommeren kan de spise ferskt gress som blir til større og
våtere bæsj.
Rovdyrene som spiser kjøtt har ofte pølseforma bæsj med en tynn spiss i den ene enden, og
man finner som oftest bare én bæsj. Noen rovdyr
bruker bæsj for å markere territoriet sitt, noe som
gjør bæsjen lett å finne. Dersom rovdyrene har
spist blodig kjøtt blir bæsjen sort, og dersom de
har fått i seg beinrester blir den nesten helt hvit.
Ser du pels, bein eller fjær i bæsjen? Da kan du
være helt sikker på at den tilhører en kjøtteter.
Kanskje det er en ulv eller en bjørn?
Visste du at haren spiser sin egen bæsj? På
dagtid bæsjer haren bløt og næringsrik bæsj.
Om natta bæsjer haren en annen type bæsj
som er de harde kulene som du kanskje har
sett i skogen tidligere.
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FOTO: Juha Haataja

HARE
Harde, litt sammentrykte kuler på ca. 1,5 cm.
Mørkebrun eller grønnaktig når den er fersk og
blir gradvis lysere. En hare kan bæsje mellom
300 og 600 kuler på et døgn.

FOTO: U.S. Fish and Wildlife Service Northeast Region

GAUPE
Pølseformet, ca. 3 cm bred og 25 cm lang. Kan
være vanskelig å finne fordi gaupa dekker over
bæsjen med sand, jord eller snø. Fersk bæsj
lukter stygt.

FOTO: Judy Gallagher

FOTO: Tatiana Gettelman

OTER
Avlang og lett oppløselig, ofte med fiskeskjell.
Svart eller grønnsvart når den er fersk og
grålig med tiden. Lukter søtt eller tran og legges på steiner eller tuer ved innsjø eller elv for
å markere territoriet.
FOTO: Kim Stenersen

REIN
Minner om rådyrets bæsj. Om sommeren kan
den være bløt med en gulbrun farge, og om
vinteren hard og mørk.

ULV
Vridde og tykke pølser. Ligner på hundebæsj,
men er ofte større og ligger på stubber og
steiner for å markere territoriet.
FOTO: Wikimedia Commons

HJORT
Avlange kuler, 1,5 cm bred og 2 cm lang. Kan
være litt spiss i den ene enden og ligger både
enkeltvis og i hauger. Svart og matt når den
er fersk og blir mørkebrun med tiden. Kulene
henger ofte sammen om sommeren.
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FOTO: Bryant Olsen

FOTO: Tomi Tapio

MÅR
Avlang, skrueaktig form som
ender i en vridd spiss. Mørk
farge, 12 mm bred og 4 – 12
cm lang. Ligger ofte synlig til
på en stein eller trestokk.

MUS
Avlang, ca. 7 mm lang
(avhenger av hvilken type
mus). Mørk farge.

FOTO: Are Shaw Waage

FOTO: Vegar Pedersen

JERV
Avlang, skruelignende form
med spiss, ca 2,5 cm bred og
opptil 15 cm lang. Plasseres
høyt for å markere territoriet.

RÅDYR
Avlange kuler, 7 mm bred og
1 cm lang. Kan være litt spiss
i den ene enden og butt i den
andre. Ligger både enkeltvis
og i hauger.
14

FOTO: Kulmalukko

HUND
Dessverre er det ikke alle
hundeeiere som plukker opp
bæsjen etter hunden sin. Derfor kan det hende at bæsjen
du finner tilhører en hund.
FOTO: Tom Brandt

BEVER
Litt tilspissede kuler på ca.
2 cm. Det er veldig uvanlig å
se beverbæsj, fordi beveren
bæsjer i vannet.

FOTO: Liv Byrkjeland

LEMEN
Avlang, 3 mm bred og 7 mm lang. Grønngul eller brun farge.
Man finner ofte mye bæsj der lemen har bodd om vinteren.

FOTO: Timo Newton-Syms

FOTO: Peter Trimming

ELG
Avlange kuler, litt spiss i den ene enden.
Ligner på druer som ligger i en haug. Om
sommeren er bæsjen litt løsere og klumper
seg ofte sammen.
REV
Pølseformet med spiss ende, ofte delt opp
i flere deler, ca. 2 cm bred og 8 cm lang.
Gråsvart, av og til nesten hvit. Finnes ofte høyt
på stubber og steiner for å markere territoriet.

Arranger bæsjebingo!
Bingo - Hvor mange typer bæsj klarer
du å finne?

FOTO: Rick McCharles

BJØRN
Veldig store, enten utflytende eller pølseforma i en
haug. Inneholder ofte hele bær, planterester og
hår. Om høsten kan bæsjen være farget av bær.

Tegn opp et bingobrett og merk rutene med
ulike dyr. Det er lov å ha det samme dyret i flere
ruter, men for å kunne krysse av mer enn én rute
må du finne flere bæsj fra samme dyr. Det er
lurt å tenke gjennom hvilke dyr som er vanlig der
du bor. Ta med bingobrettet når du går på tur
i skogen og kryss av på brettet hver gang du
finner samme type bæsj som du har på brettet.
Dersom du ikke får bingo kan du ta med deg
bingobrettet neste gang du drar på tur i skogen.
21
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Pandaen elsker
bambus!
FOTO: Andrew Lawson, Flickr

FANTASTISKE
BAMBUS!
Bambusplanten er spesiell fordi den vokser
kjempefort og kan bli hele 40 meter høy! I tillegg
kan den vokse nesten en halv meter i døgnet!
TEKST: Astrid Johanne Svensson
KILDER: snl.no/bambus, no.wikipedia.org/wiki/Bambus, en.wikipedia.org/wiki/Bamboo, en.wikipedia.org/wiki/Giant_panda,
plantationsinternational.com/bamboo/, livescience.com/24697-giant-panda-climate-change-bamboo-impact.html, chinahighlights.
com/giant-panda/

Ting, mat og medisin til
mennesker
Bambus er mye hardere enn
vanlig tre og kan brukes til
mye. Av bambus kan man lage
både hus, møbler, gulv, kurver
og matter, hatter, kopper, tallerkener, og også redskaper til
jakt, fiske og jordbruk. I tillegg
kan man lage skistaver, tannbørster, klær og papir av bam16

bus. Frukten kan spises og
er en viktig del av kostholdet
i Kina. I hulrommene på eldre
stammer lages et stoff som i
Øst-Asia brukes i folkemedisin. Og visste du at man kan
bygge hele broer av bambus?
Mat til panda
Myke bambusskudd, stengler og blader er den viktigste

maten til den store pandaen.
Faktisk er 99% av det de spiser
bambus. En stor panda spiser
12 til 38 kilo bambus hver dag!
Det trenger den fordi bambus
ikke inneholder så mye energi.
Fordi den spiser så mye, må
den bæsje opptil 40 ganger
om dagen! Den store pandaen
må ha minst to forskjellige bambusarter i sitt nærområde for å
unngå å sulte, fordi alle bambusene i samme art blomstrer,
dør og vokser opp samtidig.
Andre dyr spiser også bambus, som den røde pandaen
i Nepal og bambus-lemurene
fra Madagaskar. Fjellgorillaer,
sjimpanser og elefanter i Afrika
spiser også stenglene.
Panda og bambus er truet
Den store pandaen, som bare
lever vilt i Kina, er en av verdens
mest sjeldne dyr. Det finnes under to tusen ville store pandaer
igjen. Pandaen har blitt jaktet
på og har mistet leveområder
fordi bambusskogene har blitt
kuttet ned eller ryddet til jordBro laget av bambus.
FOTO: Paul Arps, Flickr

FOTO: Astrid Johanne Svensson

Miljøagentenes bambustannbørste.
bruk. Kina har gjort mye for å ta
vare på pandaer. Men nå kan
klimaendringene føre til at bambusskogene de lever i dør. Ved
å leve mer miljøvennlig, hjelper
vi pandaen med å overleve!
Miljøvennlig plante
Bambus er miljøvennlig fordi
det er den raskest voksende
skogplanten på jorden og nye
skudd kommer årlig. Bambus
er en god erstatning for tømmer
både fra tempererte skoger slik
vi har i Norge og fra tropiske sk-

oger. Det er mye bedre å bruke
bambus enn å sage ned gamle
trær som vokser sakte og som
det finnes få av.
Tingene av bambus du får
kjøpt kommer ikke fra naturreservatene der pandaene bor,
så vi bruker ikke opp maten til
pandaen! Så neste gang noen
i familien din skal kjøpe for eksempel en tannbørste eller
møbler, kan du fortelle dem at
de kan kjøpe disse tingene lagd
av bambus, som er mye bedre
enn plast og tropisk tømmer!

FAKTA OM BAMBUS:
Bambus er navnet på cirka
tusen arter som hører til i
gressfamilien. Bambus vokser i Asia, Mellom-Amerika og
Sør-Amerika, og noen arter
i deler av Afrika og Australia.
De fleste artene av bambus
ligner på trær, mange kan
lage tette skoger.

ORDLISTE
Skudd: den delen av
planten som ikke er roten
Stengel: den delen av
planten der bladene er festet
Tømmer: hele trestammer
eller stokker
Temperert klima: klima
der somrene er like lange som
vintrene

Nærbilde av bambus.
FOTO: Magnus D, Flickr

Tropisk klima: klima med
mye varme og regn
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du ta for å hjelpe regnskogen? Jeg kommer til å komme nærmere inn på det å
PÅ FORNYBART
være regnskogsvokter, bruk av palmeolje og norske forlagSATS
som trykker
bøker i
land som ødelegger regnskogen.

OMMER

GO
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TEKST:
Miljøagent Ulrik Hellum
L HA MER
VINDKRAFT
MERE VINTRE I VENTE

I regnskogen regner det mye, og det er fuktig og
NYTT STORT OLJEFUNN
varmt der hele året. Den største regnskogen i verden heter Amazonas. Halvparten av regnskogen er
hugget ned, og hvert år forsvinner det 46 000 km2
FLERE BRUKER BUSSEN TIL JOB
regnskog. Det tilsvarer et område på størrelse med
Danmark. I regnskogen finnes det omtrent så mye
VIL HA MÅNEDSKORT FOR UNG
som
80 prosent
av landjordas dyre- og plantearter.
RALLREVENE
I NORDNORGE
ER TRUET
FLERE VIL HA KØPRISING I STORE
Det er flere ting du kanREKORDMANGE
gjøre for å hjelpe regnskogen. I SKILØYPA
NEI TIL EU
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
En ting du kan gjøre er å bli en regnskogvokter. En
regnskogvokter gir et fast beløp i måneden til Regnskogfondet og det bidrar til å bevare dyr, planter og
urbefolkningen. Det bidrar også til å opprettholde
kontrollposter for å hindre ulovlig tømmerhogging
i skogen og gi urbefolkningen rettigheter. Ved å bli
regnskogvokter gjør du noe konkret og nyttig. Du vil
også lære mye om regnskogen og folkene som bor
der. Jeg mener at flere skoler og arbeidsplasser bør
Palmeoljeplantasje i Afrika.
bli regnskogvoktere.

ESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN

OM ORDFØRER

ØPPELPLASS
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UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER
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NORSKE

LERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN
FOTO: Marco Schmidt, Wikimedia Commons

VIL
HINDRE
avskoging og klimagassutslipp.
Palmeolje finnes i for
POLITIKK NY MENINGSMÅLING
eksempel mat, kosmetikk, såper, kremer,
vaskemidler
VÅREN
ER I ANM

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

Palmeoljeproduksjonen er hovedårsaken til
at regnskogen forsvinner i Malaysia og Indonesia.
Palmeolje er en vegetabilsk olje som utvinnes av
RAMTIDA
oljepalmetreet og årlig hogges og brennes det store
områder med regnskog for å plante oljepalmer. Dette
får store konsekvenser for dyr og mennesker som bor
i regnskogen. Palmeoljeproduksjonen fører også til

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

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

HER KOMMER VINTEREN TILBAKE
UVETTIG KJØRING PÅ ISETE VEIER

og levende lys. Når vi handler i butikken bør vi se
på innholdsfortegnelsen på produktene om de inneholder palmeolje, og la hver å kjøpe disse varene. Da
bidrar vi til å bruke mindre palmeolje i hverdagen.

NYTT STORT OLJEFUN
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Regnskogen ødelegges i
Indonesia.

VESTERÅLEN OG SENJA VARMERE VIN
FOTO: Rainforest
Action Network, Flickr
NYTT
STORT
OLJEFUNN

SOM ORDFØRER

Det kan være vanskelig å finne ut om enkelte
I 2014 var nesten halvparten av all norsk import
BUSSEN
matvarer inneholder palmeolje. Regnskogfondet
av bildebøker for FLERE
barn fra BRUKER
Kina. Selv om
det er TIL J
har en palmeoljeguide, hvor du kan se hvilke
VILi Kina,
HA MÅNEDSKORT
FOR UN
rimelig å trykke bøker
synes jeg forlagene
KORALLREVENE
I NORDNORGE
TRUET
produkter
somERinneholder
palmeolje. Sjokolademå ta ansvar og ta avstand
fra en VIL
papirindustri
som I STO
FLERE
HA KØPRISING
REKORDMANGE
I
SKILØYPA
produsenten Freia skriver på deres nettside at de
fører til avskoging. De bør finne andre alternativer
NEI TIL EU
BEDRE TILBUD FOR BARN OG UNGE
bruker palmeolje i enkelte produkter for å ivareta
og trykke bøker på en miljøvennlig måte. Jeg vil
egenskaper som tekstur og smak. De mener at
oppfordre folk til å finne ut hvor bøkene er trykket
andre alternativer er mer helseskadelig, og at å
neste gang dere skal kjøpe bøker i bokhandelen.
boikotte palmeolje ikke er tingen. Jeg er uenig, og
mener at så lenge andre matvareprodusenter kutDet er så enkle ting du kan gjøre for å bidra til
ter ut palmeolje, bør Freia også gjøre det. Heldigå redde regnskogen! Det er en viktig miljøsak som
vis finnes det mange alternativer produkter som
du kan bidra til å gjøre en forskjell! Jeg oppfordrer
ikke inneholder palmeolje og jeg oppfordrer folk til
dere til å bli med i miljøvernsorganisasjoner og å
å kjøpe disse isteden.
bli miljøagent som meg.
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NORSKE

FLERE BRUKER SYKKELEN TIL JOBB

LOFOTEN

En del norske forlag trykker bøkene sine i
Kina. Landet importerer store mengder tømmer og papirmasse fra Indonesia. Hvert år hogges eller brennes det store regnskogsområder
FRAMTIDA
for å bygge nye tømmerplantasjer. Store deler av tømmeret brukes til å lage papir. Kina er
i dag verdens største papirprodusent og har
det siste tiåret tredoblet papirproduksjonen.

POLITIKK NY MENINGSMÅLINGVIL
SKJERPER TILGANGEN PÅ INFORMASJON

HINDRE

Ulrik Hellum 9 år
Miljøagent og spesialagent
Leder i Miljøagentene Kråkerøy

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

TILGANGEN PÅ INFORMASJON

BLI MILJØJOURNALIST!
NYTTIG INFOR
YGGING VINDKRAFT
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VÅREN ER I AN

NYTT STORT OLJEFUN
Send en e-post til ingvild@miljoagentene.no. Da får du et
nytt oppdrag før hver utgave av Miljøagentrapporten.
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UT I VERDEN

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

N

W
S

E

DYRENES MEDISINER
I REGNSKOGEN
Det er ikke bare vi som tar medisiner når vi er syke,
men også dyr i regnskogen har funnet naturlige
medisiner som gjør dem friskere! Her er noen av
dyrenes rare triks.
TEKST: Ragnhild Melbye, Regnskogfondet / FOTO: Thomas Marent

Rødkolobus-apene spiser
blader som har gift i seg.
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En ape i den afrikanske regnskogen bruker kull som medisin. Rødkolobus-apene i Tanzania spiser blader som har gift
i seg, men giften er ikke noe
problem så lenge apekatten
også spiser kull. De leter etter
det sorte kullet i for eksempel
brente planter, og så spiser de
flere gram hver eneste dag.
Kullet gjør at apene kan spise
mer og leve bedre.
Men de er ikke det eneste
dyret som vet hvordan de
skal bli friskere. Mange andre
dyr over hele verden gjør det
samme. Enkelte planter kan
hjelpe mot sykdommer, og
mange dyr vet akkurat hvilke de
skal lete etter.
Orangutangen har
løsningene
En av de smarte dyrene som
vet hvordan de skal finne medisiner er orangutangen. Den
store apen som lever i regnskogen har noen triks på lur. Den
kan legge ut på lange ekspedisjoner for å finne en spesiell

Orangutangen vet hvilke
medisiner den skal bruke.

Dette dyret spiser leire
En annen type medisin dyrene
finner i regnskogen er leire. Det
høres kanskje ikke så godt ut
å spise gjørmete jord, men en
papegøye gjør det fordi leiren
der den bor inneholder et stoff
som nøytraliserer gift. Og det
er faktisk den samme ingre-

diensen som brukes i magemedisin for mennesker.
Hundrevis av arapapegøyer
samler seg på elvebredder i
Amazonas der denne leiren er.
De spiser den fordi den også

Arapapegøyen spiser leire og kan
bli mer enn 50 år gammel.

inneholder verdifulle salter og
mineraler som gjør at fuglene
holder seg friske og sterke.
Og de holder seg godt: Denne
papegøyen kan bli mer enn 50
år gammel!

BAKGRUNNSFOTO: Lexe-I / Flickr

type plante som kan hjelpe mot
en parasitt de kan få i innvollene.
Orangutangen vet også hva
den skal gjøre hvis den har
vondt en plass eller har fått
utslett i pelsen. Da tar den en
annen type plante (én den vanligvis ikke spiser), tygger på
den og gnir den inn i pelsen.
En forsker som studerte orangutangene så dem gni planten
inn i pelsen i nesten en time!
Kanskje har orangutangen flere
triks vi ikke vet om? Det er i alle
fall ikke tvil om at de vet akkurat
hvilke medisiner de skal bruke.
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VI MÅ STOPPE
AVSKOGINGEN
Visste du at klimagassutslippene som kommer fra
avskoging er større enn utslippene fra alle verdens
biler? Dersom vi slutter å ødelegge regnskogen
kutter vi en stor del av klimagassutslippene våre.
KILDE: Regnskogfondet

Avskoging vil si å hugge,
brenne ned og ødelegge
skogsområder, slik at det
ikke vokser opp nye trær.
Dette gjør vi blant annet for å
få plass til beitemark for husdyr, for å skaffe tømmer til
møbler, eller lage palmeolje.

BAKGRUNNSFOTO: Lexe-I / Flickr

Det er skikkelig dumt å drive
med avskoging. Når vi ødelegger skog, slipper vi nemlig
ut kjempemye klimagasser.
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CO2 er en klimagass som
fører til global oppvarming.
Når skogen vokser, tar den
opp CO2 fra lufta og lager
dette om til karbon. Karbonet
lagres i trestammer, blader
og planter.
I verdens skoger er det lagret vanvittige mengder med
karbon. Når vi brenner ned
skogen, omdannes karbon til
CO2 igjen. Da slipper vi samtidig ut massevis av CO2!

Avskogingen i Indonesia har
økt med årene.
FOTO: Rainforest Action Network, Flickr

Brasil og Indonesia er to av
verdens viktigste regnskogland. Men de er også på topp i
verden når det gjelder forurensning. Det er på grunn av at de
har så store utslipp fra avskoging. Regnskogen i Indonesia
lagrer enorme mengder karbon. Nå når den ødelegges og
gjøres om til plantasjer, skaper
dette så mye klimagassutslipp
at resten av verden merker det.
Dessverre har avskogingen i Indonesia økt de siste årene.
Brasil derimot, har de siste
årene klart å kutte kraftig ned
på avskogingen. Dermed har
Brasil gjort en kjempeinnsats
for å bremse klimaendringene!
For å begrense de klimaendringene som menneskene har
skylda for, er det viktig å slutte å
ødelegge verdens regnskoger.
Det er også viktig å bevare skogen slik at den er stor og sterk
nok til å tåle de klimaendringene vi allerede har i dag.

Stopper vi avskogingen,
kutter vi klimagassutslippene.
FOTO: Ulrich Peters, Flickr

AVDUKING AV
REGNSKOGFROSK
Miljøagentene avduket regnskogstatue med Norges miljøsjef og
ordføreren i Oslo
TEKST: Rasmus Norsted / FOTO: Miljøagentene

Mandag 25. juni var Miljøagentene invitert til
å feire Norges innsats for regnskogen med et
stort NORAD-arrangement for barn på rådhusplassen i Oslo.
Spesialagentene Ulrik og Tina holdt appell for
regnskogen og avduket en froskestatue sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen
og Oslo-ordfører Marianne Borgen. Stian Sandø
kjent fra NRK Super ledet arrangementet.
Norvegicorum er en frosk som lever i fjellområdet Eastern Arc i Tanzania. Den er oppkalt etter Norge på grunn av innsatsen vi gjør for å
hindre avskoging av regnskog i verden. Nå har
frosken fått sin egen statue på rådhusplassen i
Oslo.
I forbindelse med avdukingen av statuen ble
frosken Norvegicorum hedret med et eventyr.
Miljøagentene holdt appell, det ble storfint
besøk fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Stian Sandø, Marianne Borgen og flere
spennende musikalske gjester.
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DOVENDYR
Hils på det trøtteste dyret i regnskogen!
KILDE: Regnskogfondet

Dersom du drar på skogstur
til Amazonas har du sjansen til
å møte på dovendyret. Men det
er nok lurt å se opp mot tretoppene, for det er der dovendyret
stort sett holder til. Dovendyret
spiser, sover, parer seg og føder
i trærne. Maten er stort sett blader og kvister. Det sover gjerne 20
timer i døgnet, mens det henger
opp ned fra en grein!
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Fordøyelsen til dovendyret
går sakte, og det går bare på do
omtrent en gang i uka. Da klatrer
det ned fra treet med trege bevegelser og turen ned tar derfor
gjerne lang tid. Da er det kanskje
like greit at man ikke trenger å gå
på do mer enn en gang i uka!
Dovendyret er viktig for regnskogen. Når den klatrer ned på

bakken for å gå på do, fester det
seg ofte frø i pelsen til dovendyret. Så blir frøene med dovendyret opp i trekronene igjen og
her finner de lys, vann og næring
til å spire.
Det er flere ting som truer dovendyret. Når det er på bakken
kan den lett bli et offer for rovdyr
fordi den ikke er så flink til å for-

Blader er yndlingsmaten til
dovendyret.
FOTO: Christian Mehlführer, Wikimedia Commons

FAKTA OM DOVENDYR
Dovendyret holder til i regnskogen i Amazonas.
Det ligger i Sør-Amerika.
Dovendyr har sakte forbrenning og det gjør at de
kan overleve på lite mat. For dovendyret kan det
ta flere dager å fordøye mat som andre dyr bare
bruker noen få timer å fordøye.
Dovendyret har dårlig syn og hørsel og må lukte
og føle seg fram for å finne mat.
Dovendyr er flinke til å svømme. Av og til kommer
de klatrende ned fra trærne og tar seg en svømmetur i Amazonas-elva!
KILDE: worldwildlife.org

svare seg. I tillegg er den jo en
veldig treig skapning og klarer
ikke løpe fra rovdyrene. Men det
at regnskogen forsvinner er også
en stor trussel. Når regnskogen
forsvinner mister dovendyret
både hjemmet og maten sin.
Derfor må vi gjøre det vi kan for
at regnskogen ikke forsvinner!

Dovendyret trives med å henge opp ned.
FOTO: Smithsonian’s National Zoo, Flickr
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LOKALLAGET

INDRE FOSEN

Miljøagentene rydder opp!
FOTO: Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg

Her på loftet bor flaggermusene
om sommeren.
FOTO: Jurgen Wegter

i plastrydding langs strendene i
kommunen vår.

Hva gjør Indre Fosen
Lokallag for tiden?
Indre Fosen Lokallag ble stiftet 31. august 2016.
I dag har vi 24 registrerte medlemmer.
TEKST: Ingvild Haga / FOTO: Indre Fosen Lokallag

Gjennom prosjektet «Operasjon Flaggermus» har vi passet på
en koloni av den utrydningstruede
arten «Skjeggmusøre», med god
hjelp av flaggermusekspert Leif
Gjerde. Helt siden 1940-tallet
har den sjeldne flaggermuskolonien holdt til på loftet i den nedlagte Hoven skole i Indre Fosen.
Men på grunn av veiutbygging og
skoghogst er det fare for at kolonien vil dø ut.
HÅP FOR HAVET
Vi åpnet miljøutstillingen «HÅP
FOR HAVET» ved museet
Kystens Arv. Utstillingen er laget med utgangspunkt i problemstillingen: Vil plast og mikro26

plast ødelegge verdenshavene
– og hva kan vi gjøre for å unngå
det? Etter dette var det mange
miljøagenter som engasjerte seg

OPERASJON FUGLEKASSE
I vår var vi med på «Oppdrag Fuglekasse» hvor Miljøagentene, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening har gått sammen
for å hjelpe fuglene med reirplasser. Vi arrangerte en åpen
dag hvor alle som ønsket kunne
komme og snekre fuglekasser
for stær og meis. Det resulterte
i mange flotte fuglekasser. Odd
Rygh fra Norsk Ornitologisk
Forening kom og fortalte om livet
i fuglekassen og gav tips og råd
om hvor og hvordan kassene bør
henges opp. Vi lærte at mange
hulerugere sliter fordi det blant
annet er mangel på gamle trær
med hull.

Sigrid lager fuglekasser.
FOTO: Knut Inge Blix Furuseth

LOKALLAGS

NYTT

BILDER FRA LANDSLEIR
15. - 17. juni arrangerte Miljøagentene landsleir på
Knattholmen leirsted i Vestfold. Se bilder her!
FOTO: Marte Guldal Bramness og Are Shaw Waage

Noen av leirdeltakerne dro på seiltur.

Andre dro på fuglekikking!

Fellesleker for å bli bedre kjent!

Alle miljøagenter fikk komme med innspill om
hva Miljøagentene skal gjøre fremover.

VIL DU AT VI SKAL PRESENTERE DITT LOKALLAG?
Eller har ditt lokallag gjort noe spesielt i det siste
som du vil at vi skal skrive om i bladet?
Send en mail til: post@miljoagentene.no

Alle hadde hatt en fin landsleir!
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!
Søppel i naturen!
FOTO: Privat

Alarmen har gått. Miljøagent Tollak (4)
har oppdaget søppel som ligger på helt
feil sted. Han løper avgårde og plukker
det opp med stor entusiasme.
–Vi må kaste det i søppelkassa, sier han.
Det skal ikke være søppel i naturen.
– Jeg vet ikke hvem som har kastet det her.
Da kan de bli døde. Jeg mener de dyrene
som er på bakken, og de dyrene som kan fly.
Og fiskene også. Da er det ikke noe lurt å
kaste søppel i naturen.
Han tar med seg blomsterpottebrettet han
har funnet til nærmeste søppelbøtte som er
bare 50 meter unna, og skjønner lite av at
noen har mistet det på bakken så nærme søpla. I sommer har han ryddet søppel etter de
voksne fra alle badestrender han har vært på.

DYR I SKOGEN
Hvilke av disse dyrene bor i skogen?

FOTO: Moose Gustav in “Grönåsens
Älgpark” Kosta, Sweden © C.Schultz

FOTO: Robert Pittman

FOTO: Malene Thyssen

FOTO: Bart Braun

SVAR: Elg og bjørn hører til i skogen.

TELL GAUPESPOR
Hvor mange steder
i bladet finner du
dette gaupesporet?
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: 1. november 2018
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BEINTØFF SEPTEMBER
Vi oppfordrer alle miljøagenter til å få med sin skole på
Beintøft 2018!
TEKST: Rasmus Norsted

Fra 3. til 28. september skal skoleklasser fra hele landet konkurrere i å
reise miljøvennlig til skolen. Vi skal
måle hvor langt elevene har gått,
syklet og brukt kollektiv transport til
skolen. Det blir spennende og lærerike ukesoppdrag, og vi vil selvsagt
premiere klassene som utmerker

seg med fantastiske premier!
Beintøft er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, der du
som elev kan være aktiv gjennom
å gå, sykle og bruke kollektiv transport til skolen. Vi ønsker alle lærere
og skoleelever fra 1.-7. trinn vel-

kommen til årets konkurranse der
den tøffeste klassen vinner hovedpremien på 30 000 kroner!
I fjor gikk 36 000 elever nesten
helt til månen og tilbake – hvor
langt kommer vi i år, og hva kommer
vi til å lære på veien? Bli med på
Beintøft og finn ut! I år samarbeider
Miljøagentene med Syklistenes
Landsforening og Loop for å gjøre
Beintøft til en skikkelig storslått
miljøaksjon!
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OPPSLAGSTAVLA
MILJØTIPS:
Stopp
tomgangskjøring

Tomgangskjøring er skikkelig
unødvendig bilkjøring. Bilen
forurenser, uten engang å gå
framover.
biler forurenser
jorda vår. Verdens mest unødEksosen fra

HOT
Beintøft
Fra 3. til 28. september er det tid for årets
Beintøft-aksjon. Da
skal skoleelever over
hele landet konkurrere
i å reise miljøvennlig til
skolen. Meld på klassen din ved å gå inn
på beintoft.no.

OR

Står bilen i ro mer enn 20
sekunder, lønner det seg for
både miljøet og for lommeboka
(bensin koster penger) å slå av
motoren.

NOT
Å gå på sopptur
i skogen
Loppemarked

Mikroplast

Å ødelegge
regnskogen
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SKIMMELFLAGGERMUS

vendige bilkjøring er tomgangskjøring. Biler slipper ut karbondioksid, som gjør jorda varmere
og nitrogenoksider, som forurenser lufta vi puster inn. Barn
med astma og allergi kan blir
ekstra syke av disse gassene.

Flotte høstfarger
på trærne

Palmeolje i
godteri

RØDLISTA:

Å bli kjørt til
skolen
Å bli kjørt til skolen
er dårlig for miljøet.
Dessuten er det mye
sunnere å gå eller
sykle!

KILDE: Artsdatabanken, miljostatus.no, zoologi.no,
Store Norske Leksikon
FOTO: Mnolf, Wikimedia Commons

Skimmelflaggermusa er ikke
truet på verdensbasis, men
i Norge er den vurdert som
Nær truet.
Denne flaggermusa har et
vingespenn på 26,5–30 cm, en
kroppslengde på 4,8–6,6 cm, og
veier 8–20 gram.
Skimmelflaggermusa hører til
glattnesefamilien. Den er ganske
sjelden, derfor vet vi ikke veldig
mye om atferden. Men som andre
flaggermusarter, er den glad i å
spise insekter. Om høsten, som
er den tiden hvor flaggermusene
parrer seg, pleier hannene å lage
en spesiell lyd som høres ut som
kvitrende fuglesang. Dette er for å
tiltrekke seg hunner.

NASJONAL RØDLISTE:

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

OLE MATHISMOEN
Ole Mathismoen er journalist og veldig engasjert i miljøet.
Han har skrevet miljøsaker i mange år, dessuten har han
skrevet teksten til den utrolig kule tegneserien “Grønne Greier”
i Aftenposten Junior. Den har du kanskje lest?
Hei Ole! Hva driver du med for
tiden?
– Denne våren har jeg hatt litt pause
fra Aftenposten, hvor jeg til vanlig skriver om natur, miljø og klima.
Selvsagt skriver jeg nye tekster som
Jenny kan tegne nye Grønne Greierserier av til Aftenposten Junior. Men
jeg jobber også med et par nye bokprosjekter for barn og unge. Det er
så utrolig viktig og kult at unge folk
elsker naturen og skjønner hva som
skjer med den når vi forurenser og
kaster søppel.
Hva er det kuleste med å være
miljøjournalist?
– At jeg hver dag kan skrive om
det jeg synes er viktigst. Jeg kan
skrive om morsomme nye dyr som
oppdages, og om spennende og
sjelden natur. Og jeg kan skrive om
plastsøppel i havet – og glupe forskere som finner opp løsninger som
kan være med å redde jorden vår!
Hvilke miljøsaker brenner du
mest for?
– Jeg brenner veldig for at de
menneskeskapte klimaendringene
må stoppes, men jeg er enda mer
opptatt av at vi mennesker må la
mer av naturen være i fred. Hver

eneste dag blir natur ødelagt over
hele verden. Det må stoppe. Naturen varer ikke evig.
Hva tenker du om klimaet i dag?
– Klimaendringene er skumle. Våre
utslipp av gasser som fører til klimaendringer øker fortsatt. Det er veldig
synd, og vi ser stadig mye klimaendringer. Det som er bra nå er at
forskerne stadig kommer med nye
løsninger. Da er det vår jobb som
vanlige mennesker å mase på politikerne så de tar i bruk de løsningene raskest mulig.

FOTO: Eigil Rasmussen-Korsager/Vigmostad & Bjørke

MILJØKJENDISEN

Har du en hilsen til Miljøagentene?
– Dere er kjempekule! Barn som
gidder å bry seg om natur og miljø er
viktigere enn alle voksne til sammen.
Ikke gi dere! Nesten alle miljøproblemer kan nemlig løses - hvis man
bare vil det nok.

Ole er på jobb i Antarktis for å
skrive om klimaendringer.
FOTO: Stein Bjørge

Hvorfor er det viktig at barn engasjerer seg i miljøvern?
– To grunner: Barn har mange
voksne rundt seg. Når barn maser
litt på voksne, skjer det ofte gode
ting for miljøet. Det andre er at barn
selv er voksne om ikke så mange
år. Barn som er opptatt av miljøvern
nå, vil gjøre gode miljøvalg når de
blir voksne!
Hva er ditt beste miljøtips?
– Begynn med deg selv. Kan jeg
for eksempel bruke buksen litt lenger før jeg kjøper en ny? Trenger jeg
egentlig en ny mobil, selv om min er
litt gammel?
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PREMIEOPPGAVER

1
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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 er viktig for klimaet vårt.

BLÅSEINSTRUMENT

IKKE
OKSE

TIL Å
RO MED

1
ROSA

IKKE
JENTE
PÅ
SYKKELEN

STJELE

SVAR:
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SVARF
RIST
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2018
Send
inn sva
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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

Vi har regnskog
i Norge.
Ingen trær blir
mer enn 100 år.
Ingen trær
drikker vann.
Beintøft er i
september.
Dovendyr kan
svømme.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

Skimmelflagger- SANT USANT
musen er nær
truet.
Ingen papegøyer spiser leire.
Bambus vokser
svært sakte.

SANT USANT

SANT USANT

3 HVA HETER SOPPENE?
Stokk om på bokstavene og finn riktig navn.

1.

2.

FOTO: Strobilomyces , Wikipedia

INPOPSTES

3.

FOTO: Andreas Kunze

KLARTEALN

FOTO: Glutnix / Brett Taylor

POELUFSP

Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av fine premier! Svarfrist: 1. november 2018.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1: __________ 2: __________ 3: __________ 4: __________
5: __________ 6: __________ 7: __________ 8: __________
Premieoppgave 3 - Hva heter soppene?
1. Soppen heter: ________________________________________
2. Soppen heter: ________________________________________
3. Soppen heter: ________________________________________
Miniagentoppgave
Det er __________ gaupespor i bladet.

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................
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søppelet gjør det enklere for sykdommer å spre seg.

Søppel i skolegården.

RYDDET SØPPEL I
SIERRA LEONE

Miljøagentene Albert og Kristin arrangerte søppelprosjekt på en barneskole i Sierra Leone.
TEKST / FOTO: Albert og Kristin Sofie Hauge Mansaray

Vi er to miljøagenter på 12 og
14 år fra lokallaget Oslo Sør. Dette
skoleåret har vi bodd i Sierra Leone, hjemlandet til faren vår. Vi er
begge sterkt engasjert i miljøet og
har reagert på at det er veldig mye
søppel overalt i Sierra Leone. Det er
få søppelkasser og folk flest kaster
søppel fra seg på gata. Landet har

Det ble laget et hull som
elevene kan kaste søppel i.
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et dårlig system for søppel og ingen resirkulering av f.eks. plast og
glass. Forbruk av engangsplast har
steget mye i de siste årene, blant
annet på grunn av at alt drikkevann selges i plastposer. Kun 43 %
av befolkningen har tilgang til rent
drikkevann, så det er derfor et enormt forbruk av vann i plastposer. Alt

Vi hadde lyst til å ha et prosjekt
mens vi var i Sierra Leone. Vi bestemte oss for å lage et søppelprosjekt på en skole i nærheten.
Skolen vi samarbeider med heter
BawBaw. BawBaw er en offentlig
skole som ligger sør for hovedstaten Freetown.
Da vi besøkte skolen første gang
så skolegården ut som en søppelplass. Vi har derfor laget et stort hull
der elevene kan kaste søppel og på
den måten ha en ren skolegård der
de kan spille fotball og leke. Søppelhullet ble gravet ut for hånd.
Gravejobben ble vanskeligere
enn vi hadde trodd, fordi det var
store steiner som måtte hakkes
ut. Øverst ble det laget en mur av
sement rundt hullet. Tanken er at
elevene skal samle søppel i hullet
og brenne søppelet en gang i uka.
Elevene blir også lært opp i at de
ikke skal kaste søppel på bakken.
For å gjennomføre prosjektet har
vi fått hjelp fra Hobbytunet, en familiebedrift på Skarnes og Lions Nordstrand. SLCBO har hjulpet oss
med gjennomføringen.
Hilsen miljøagentene Albert og
Kristin Sofie

Albert plukker søppel sammen med de andre elevene.

LØSNINGER

VINNERNE
AV PREMIEOPPGAVENE BLIR PUBLISERT PÅ

PÅ PREMIEOPPGAVENE I MILJØAGENTENES AKTIVITETSHEFTE 2018.

MILJØAGENTENES NETTSIDE:
www.miljoagentene.no

PREMIEOPPGAVE 1 - REBUS

PREMIEOPPGAVE 8 - SAVANNELØP

Her står det: Havørn

Vinneren er: Hirko

PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?

PREMIEOPPGAVE 9 - HVEM SKAL UT?

1. Sant
3. Sant
5. Usant
7. Usant
9. Sant
11. Sant

2. Usant
4. Sant
6. Sant
8. Usant
10. Sant
12. Sant

Disse dyrene hører hjemme på savannen:
1. Løve
3. Elefant

2. Sebra
4. Flodhest

PREMIEOPPGAVE 10 - HVOR BOR DYRENE?
Ørnen hører hjemme i landskap nr: 4

PREMIEOPPGAVE 3 - TELL SPEKKHOGGERE
Det er 5 spekkhoggere i bladet.

PREMIEOPPGAVE 4 - KODE FRA RAVN
Her står det: Ikke kast søppel i havet.

Sebraen hører hjemme i landskap nr: 3
Pingvinen hører hjemme i landskap nr: 1
Apen hører hjemme i landskap nr: 2

PREMIEOPPGAVE 11 - HVOR BOR NESEAPENE?

PREMIEOPPGAVE 5 - DYR I LOFOTEN
De fem dyrene er: Spekkhogger, grindehval, lomvi, torsk og
havørn.

PREMIEOPPGAVE 6 - FELLES ORD
Dette er de felles ordene:
1. Krem
2. Pute
3. Hylle
4. Plast
5. Strand
6. Natt
7. Lys
8. Tann

Her bor:

. . . . . .Marvin
..................
. . . . . . . .Ada
................

Her bor:

. . . . . . Lucas
..................
. . . . . . . . Alex
................

Her bor:

. . . . . . . . . Tim
...............
. . . . . . .Emma
.................

PREMIEOPPGAVE 12 - DYR PÅ BORNEO

PREMIEOPPGAVE 7 - HVEM SIER HVA?

Indonesia: C

E G

Norge:

B

D H

Kenya:

A

F

I

1. Treleopard
3. Elefant
5. Orangutang

2. Neshorn
4. Spøkelsesape

PREMIEOPPGAVE 13 - TELL BLOMSTER
Her er det 87 blomster.

PREMIEOPPGAVE 14 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Svaberg
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BEINTØFT 2018

Snart er det tid for Beintøft igjen!
Fra 3. til 28. september inviterer Miljøagentene alle barneskoler i
hele landet til å delta i Norges største gå og sykle til skolenkampanje. Det er gratis og enkelt å delta. Den tøffeste klassen
vinner hovedpremien på 30 000 kroner!
Be læreren din gå inn på www.beintøft.no
for å registrere klassen din!

