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HVA ER

MILJØAGENTENE?
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi arbeider for å gi barn
troen på seg selv, framtiden og at det
nytter å gjøre noe.
Miljøagentene jobber for et renere miljø og en tryggere framtid – og oppfordrer alle miljøagenter til å
oppdage vår fantastiske natur, og å utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen. Alle
barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen
for å ta bedre vare på jordkloden vår.

ALLTID MILJØAGENT!
Du er miljøagent 24 timer i døgnet. Tenk
miljø i alt du gjør og prøv å gjør minst en
miljøvennlig ting hver dag. Her er noen
miljøtips:
Pass på
naturen

Bruk
handlenett

Gå, sykle
eller kjør buss
til skolen

Pant alt
alltid

Kjøp og
spis
økologisk

Pass på
de voksne

Sorter og
resirkuler
søppel

Løs
hemmelige
oppdrag.

Skru av lys i
de rommene
som ingen
bruker

Spar vann,
bruk dusj i
stedet for
badekar

VERDEN TRENGER
FLERE MILJØAGENTER!
VI KAN FÅ TIL MYE
SAMMEN!
Denne aktivitetsboken er ment
for dere som allerede har dannet
et lokallag i Miljøagentene eller
skoleklasser og barnehager som
vil gjøre miljøaktiviteter sammen.
Aktivitetene er ment å gi inspirasjon til videre miljøaktivitet og økt
engasjementet for natur og miljø.
Mange aktiviteter er også knyttet
opp mot å påvirke andre, både
voksne og barn. Jo flere som blir
miljøengasjerte, jo bedre er det
for miljøet. Og selv om dere ikke
kan gjøre alt, kan alle gjøre noe!
For hvis alle gjør litt hver dag kan
vi få til mye sammen!

ØNSKER DERE
FLERE AKTIVITER?
På miljoagentene.no har dere
mulighet til å laste ned flere aktivitetsark, miljøstier og quiz.
Som ekte miljøagent kan man
også logge seg inn og finne
hemmelige oppdrag og skrive
nettsaker om klima og miljø. Hvis
noen i klassen eller barnehagen
har lyst til å melde seg inn og få
alle medlemsfordelene kan dette
gjøres sammen med foresatt på
Miljøagentenes nettside.

Sammen er vi sterke og flere vil vi bli! Derfor er
det viktig å verve flere miljøagenter.
1 Finn en venn og fortell
om Miljøagentene.

Så kult!
Vi må ta vare på miljøet.
Hvordan blir jeg
medlem?

Visste du
at Miljøagentene
er barnas
miljøvernorganisasjon?
Alle barn kan
bli med!

2 Få hjelp av en voksen: gå inn på
www.miljoagentene.no/innmelding.

INNM

ELDIN

G

Husk å skrive at jeg
har verva da!

3 Vips har du verva, Miljøagentene
har blitt enda flere og du får vervepoeng
som du kan bytte i en premie.

Gå inn på
www.miljoagentene.no/
vervepremie og velg premien
du vil ha.

Pssst!
Hvis du ikke allerede er
miljøagent kan du melde deg
inn på samme måte.
Lykke til!
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AKTIVITETER:

FORBRUK

”Vi må ha et bærekraftig forbruk”, har du kanskje hørt noen si.
Hva er egentlig forbruk for noe?
Vi slo opp i ordboka. ”Det å bruke (opp) noe”,
sto det der. Og da er det kanskje mulig å forstå.
Hvis vi forbruker for mye, så er det noe vi bruker
opp. Vi bruker opp jorda vår, faktisk.
Alle tingene vi har, er laget av materialer som på
en eller annen måte kommer fra naturen. Plast,
for eksempel, som finnes i de aller fleste leker og
mobiltelefoner og PC-er og TV-er, er laget av olje
og gass.
For at olje, gass, jern, bomull, ull og alt som
kommer fra naturen skal kunne bli til de tingene vi
bruker og liker, kreves det mye. Maskinene som
henter råstoffene ut av naturen, bruker energi.
Bilene og båtene som kjører råstoffene til fabrikkene, bruker energi. Alle maskinene på fabrikkene bruker energi. Så må alle varene som er
laget kjøres ut til butikkene. Til sammen blir det
utrolig mye energi!
Og så alt søppelet, da! Før eller siden blir de aller fleste tingene våre til søppel. De blir liggende
på en søppeldynge, eller de brennes opp. På
dynga kan de skape store problemer. Miljøgifter
siver ut i naturen, og metangass fra ting som
råtner, stiger opp i atmosfæren. Det blir det mer

klimaendringer av. Jo mer søppel, desto større
problemer, altså. Er det ikke da smart å ha færre
ting å kaste?
Det er ingen vits i å lage noe som ingen kjøper.
Da kan det være lurt å huske på at det er vi som
bestemmer! Det er faktisk du, jeg og alle vi som
kalles for forbrukere som bestemmer hva som
skal lages! Hvis mange nok lar være å kjøpe en
ting, så er det ingen som vil lage den lenger.
Det er derfor vi skal tenke gjennom hva vi virkelig trenger, og hva vi virkelig har lyst på. Det er
moro å ønske seg ting, og det er supert å ha det
gøy med leker og spill og ski og skøyter.
Men har vi ikke også mange ting som ikke er
så morsomme? Ting som var gøy en veldig kort
stund, og så ble de kjedelige? Kan du komme
på noe? Det er bedre å kjøpe færre ting som vi
virkelig liker, enn masse ting som vi fort blir lei.
Gjenbruk kan være en løsning. Det betyr at ting
brukes om igjen og om igjen. Vi kan arve klær av
hverandre, og bytte spill og leker når vi er lei av
våre egne. Og tenk på biblioteket! Så lurt det er
at alle kan låne den samme boka etter hverandre
i stedet for at alle skal kjøpe hver sin.
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SØPPELÅKER
DU TRENGER:
Litt søppel, f.eks. en epleskrott og
noe av metall, plast og papp.
Litt jord. Om du ikke har hage kan dette
gjøres i blomsterpotter.
En liten spade.
En pinne (f.eks. en ispinne) og sett på
skilt med lapp hvor det står hva du
har gravd ned og når.
ÅRSTID: Vår, sommer, høst
HVA: Grav ned ulike typer avfall og se hva som
skjer med avfallet når det har ligget i jorda en
stund.
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EGGESKALL

EPLESKROTT

GULROT

TEPOSE

POTET

PAPPKRUS

BANANSKALL

DOPAPIR

PLASTKRUS

BRØDSKORPE

LAG EN

FOTO: London Permaculture

HVORFOR: En del ting klarer naturen å
bryte ned. Det som blir helt borte, er egentlig
ikke borte. Det er bare brutt ned til veldig små
deler, som naturen igjen bruker for å bygge
opp nye ting, som en blomst eller et tre. Men
vi mennesker lager en del ting som naturen
ikke klarer å bryte ned, og de er det viktig at
vi aldri kaster fra oss i naturen. Dyrk din egen
søppelåker og finn ut hva naturen ikke klarer å
bryte ned.
SLIK GJØR DU: Finn fram noe søppel laget
av glass, metall, plast, papp.
Grav det ned og sett på et liten skilt så du vet
hva som er begravet hvor i hagen.
Grav også ned litt matavfall, f.eks. en potet, et
bananskall, en tepose eller en epleskrott.
Sett på skilt og la det ligge i jorda så lenge
som mulig.
Grav det fram igjen og se hva jorda har begynt
å bryte ned og hva som ser ut nesten likt som
da du gravde det ned.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:

En stor eller liten gjeng. At alle tar med
seg noe de vil bytte bort. Post-it lapper
eller lignende. Et sted å ha festen.

ÅRSTID: Alle
HVA: Inviter venner, lokallaget eller naboer og
ha en byttefest. På byttefesten kan dere bytte
klær, sports-utstyr, leker, spill. Alt som ikke er
ødelagt kan byttes.

HVORFOR: Fordi det er gøy og er en miljøvennlig måte å få nye ting på. Vi kjøper og
kaster mer og mer for hvert år som går, og
ofte kaster vi ting som helt fint kan brukes.

FORBRUK

ARRANGER BYTTEFEST
SLIK GJØR DU:
Inviter folk til byttefesten i god tid.
Innlevering og utstilling: Alle tar med seg
en eller flere ting de ønsker å bytte bort. Det er
viktig at tingene er fine og ikke ødelagt. For hver
ting man har med seg til byttefesten får man en
post-it lapp med navnet sitt på. Så legger man
alle tingene utover slik at alle kan se dem. Er
det en stor byttefest kan man ha ulike ting ulike
steder. Klær et sted, leker et sted, sports-utstyr
et sted osv.
Lappeklistring: Så går alle rundt og klistrer
lappene sine på tingene de ønsker seg. Det er
lov til å klistre lappen sin på ting som allerede
har en lapp.
Fordeling og loddtrekking: Etter en stund
er lappeklistringen over. Dette tidspunktet kan
bestemmes på forhånd. Tingene med én lapp
går til de som har ønsket seg dem. Er det flere
lapper på en ting blir det loddtrekking.
Til slutt kan man kose seg med litt økologisk
snacks og se på de fine nye tingene man har fått.
ELLERS: I 2013 kastet nordmenn 441 kg per
innbygger. Dette er 11 kg mer enn i 2012. I dag
kaster vi dobbelt så mye som for 20 år siden. Vi
må prøve å kaste mindre, og da kan vi bytte mer,
og slutte å bruke og kaste. Les mer www.loop.no
TIPS: Hold byttefest-bursdag! Inviter alle til å ta
med seg en leke de vil bytte bort. Da vil alle få
oppleve å få en gave, og så er det miljøvennlig
og koster ingenting.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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FOTO: Postman76 / Flickr

LAG KJØKKENHAGE
DU TRENGER:
En jordlapp

Gjødsel

Greip

Planter

Spade

Frø

Vannkanne
ÅRSTID: Alle
HVA: Lag en liten kjøkkenhage. Start med en
liten hage på f.eks 2-4 kvm det første året og
dyrk vekster som er enkle å få til. Bruk gjerne jord
fra ferdig omdannet kompost. Lær deg å lage
mat fra kjøkkenhagen om sommeren og høsten.
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HVORFOR: Å dyrke sin egen økologiske mat er
det mest miljøvennlige du kan gjøre. Dessuten er
det sunt, smaker kjempegodt og er morsomt å
holde på med!
SLIK GJØR DU: Spa opp et lite bed. Ta vekk
alt ugresset og gjødsle godt med ferdig kompost
eller dyregjødsel (ikke hønsegjødsel, den er for
sterk). Det aller enkleste første året er å sette
ferdige planter rett i svart maisplast.
Hvis du vil kan du lage egne skilt og lime dem på
en liten pinne. En ispinne passer bra. Så stikker
du pinnen ned i jorda ved planten som står på
lappen.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

KULLSTIFTER
DU TRENGER:

Noen fingertykke pinner
Et bål
Tom blikkboks
Tegneark

FORBRUK

LAG DINE EGNE

ÅRSTID: Denne aktiviteten kan gjøres hele året,
men pass på at bålet tennes et sted hvor det er
trygt og lovlig å tenne opp.
HVA: Lag dine egne kullstifter
HVORFOR: Fordi det er artig å lage noe på
egenhånd og de fungerer overraskende bra.
SLIK GJØR DU: Bruk (voksen) lillefingertykke,
knekte pinner. Sett dem i boksen, og snu denne
på hodet i bålet. Når den har stått en stund,
svært avhengig av hvor varmt bålet er, er kullstiftene ferdige. Ta fram tegneark og prøv!
ELLERS: Det er ikke så lett å tegne på ark uten å
ha noe å legge det på. Finérplater eller lignende i
A-4 størrelse vil hjelpe kunstnere i alle aldre. Det er
viktig at en voksen er tilstede når dere tenner bålet.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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LAG DITT EGET

HANDLENETT
TEKST / FOTO: Stine Østnor

DU TRENGER:
Stoff

4. Brett stoffet til hanken
med den vrange siden
ut, fest nåler i stoffet for
å holde sidene sammen
og sy. Vreng hanken slik
at den fine siden kommer ut. Det er lurt å sy
en søm langs kantene
slik at stoffet ikke blir
ødelagt.
5. Gjør det samme med den andre hanken.

Nål og tråd eller symaskin
Saks, linjal og penn
Noe fint å pynte nettet med
HVORFOR: Plastposer kan havne i naturen og
skade dyr og miljø. Når du lager ditt eget miljøvennlige handlenett kan du bruke det om og om igjen.
Det sparer naturen for massevis av plastposer!
HVORDAN:
1. Finn stoff, gjerne fra ødelagte klær eller gamle
gardiner. Det er lurt å bruke slitesterkt stoff som
kan vaskes, men det må samtidig være tynt nok til
å få nålen igjennom.
Tips: Noe stoff har allerede ferdig sydde kanter
slik at man slipper å sy så mye, som for eksempel et gammelt putetrekk
2. Tegn klippekanter i
stoffet: en bit på 40 x
80 cm til selve nettet
og to biter på 10 x 85
cm til hankene. Dersom du vil gjøre det litt
enklere å sy hankene
klipper du opp to biter
på 4 x 85 cm. Bruk en linjal for å få rette linjer.
3. Vi begynner med selve nettet: Brett sammen
stoffet med den vrange siden ut, slik at det blir
40 x 40 cm. Sy sammen sidene. Det kan være
lurt å få hjelp av en voksen til å sy.
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6. Brett ned 3 cm av øverste del på nettet, fest
hankene med en nål og sy dem fast i nettet. Husk
at nettet skal være på vranga, og at tuppen på
hanken skal ligge på vrangsiden av nettet.

7. Vreng nettet og pynt det akkurat sånn som du
vil ha det! Du kan for eksempel bruke tøybiter,
tekstilmaling, perler og silkebånd. Eller kanskje
en miljøagentbutton?
HUSK! Ikke bruk glitter på handlenettet. Glitter er mikroplast, så når glitteret faller av havner
mikroplast i naturen.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

FORBRUK

SØPPELKUNST
Plast i naturen kan gjøre store skader, og
er stygt å se på! Hvorfor ikke bruke plasten til å lage noe morsomt i steden?

DU TRENGER:
Plastsøppel

Maling

Saks

Hyssing

DU TRENGER: Plastsøppel, og saks, maling
og hyssing hvis du ønsker det.
ÅRSTID: Alle.
HVA: Lag kunst av plastsøppel.
HVORFOR: Når vi lager kunst av plastsøppel,
setter vi fokus på forsøpling i naturen. Vi hindrer også at plasten havner i naturen, fordi vi
gjenbruker den til noe vi lager kunst av i steden.
Dessuten er det veldig gøy å lage kunst!
SLIK GJØR DU: Du kan bruke plastsøppelet du
finner hjemme eller du kan gå ut i naturen og lete
etter plastsøppel. Dersom du er med på strandrydding, er det ofte mye plast å finne. Ta plasten med
hjem, vask den og sett den til tørk. Når plasten er
tørket, er det bare å sette i gang med kunstverket!

På Miljøagentenes
landsleir ble det laget
mye flott søppelkunst.
FOTO: Hanna Hågensen Aasen

Elever ved Morellbakken ung-domsskole i Oslo
har laget denne pelikanen av søppel.
FOTO: Kjerstin Skjelstad Bakkevoll

Så, hva skal du lage for noe? Det er opp til deg. En
skoleklasse i Oslo laget noen skikkelig kule dyr av
søpla de fant. Dette var dyr som også var truet av
plastforsøpling. Kanskje noe du kan bli inspirert av?
Ellers er det bare fantasien som setter grenser for
hva du kan lage!
ELLERS: Du kan velge selv om du vil male på
plasten, eller om du vil bruke den som den er.
Du kan også bruke saks, lim og hyssing hvis
du ønsker.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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AKTIVITETER:

ENERGI

Uten energi ville alt stått stille, det er energien som får ting til å
skje. Du kan ikke bevege deg uten den energien maten gir deg, bilen
kan ikke starte uten at den får drivstoffet sitt, datamaskinen
fungerer ikke uten strøm.
Tenk etter hvor mange ting du har som trenger
strøm. Det tar litt tid å telle, ikke sant? Hverdagen vår er helt full av ting som må ha strøm for
å fungere. Strøm er energi som må komme fra et
sted, og det er her problemene starter.

FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Det er en ting til med denne energien. Problemet er ikke bare det at vi bruker opp all oljen
og gassen, det er også det at at vi slipper ut
karbondioksid, eller CO2. For å frigjøre energien
i olje og gass, må vi brenne det. Da frigjøres karbon (C). Når karbonet møter oksygenet i lufta,
dannes CO2.
CO2 er egentlig ikke farlig for naturen i det hele
tatt. For eksempel er det CO2 i planter og i den
lufta som kommer ut av munnen vår. Og vi pustet
jo lenge før vi begynte å kjøre bil og fly.
Men nå er det blitt for mye CO2. Vi har kjørt så
mye bil og fly at mengden CO2 har økt kraftig.
Gasslaget som ligger rundt jorda, i atmosfæren,
blir derfor tykkere. Når varmen fra sola kommer
ned på jorda, slipper den ikke så lett ut i verdens-

rommet igjen, og hele kloden blir varmere. Det
er det som kalles global oppvarming.
Vi kaller CO2 for en klimagass fordi den påvirker
været vårt. Klimaproblemet er altså at jorda blir altfor varm hvis vi ikke slutter å slippe ut så mye CO2.
Energien kan komme fra mange forskjellige
steder. Vi kan brenne olje, gass eller kull, vi kan
sende vann gjennom vannkraftverk, vi kan fange
vinden med en vindmølle, eller vi kan samle opp
solstråler med et solcellepanel. Forskjellen på disse
energikildene er om de er fornybare eller ikke.
En ufornybar energikilde vil en dag ta slutt. En
dag er det ikke mer olje igjen i havbunnen, og det
tar flere tusen år før det dannes ny olje. Men vinden slutter aldri å blåse. Vinden er fornybar, den
kommer tilbake igjen og igjen. Og sola skinner og
skinner.
Derfor er det bra for klimaet å lage energi av for
eksempel vann og sol, mens det ikke er miljøvennlig
å bruke olje og gass.
13

FOTO: Benjamin Griggs

SPAR ENERGI
DU TRENGER:
Penn

Papir

ÅRSTID: Hele året.
HVA: Sjekk at strømforbruket ikke er høyere
enn nødvendig og pass på at elektriske
apparater blir slått av.
HVORFOR: Den mest miljøvennlige energien
er den vi ikke bruker!
SLIK GJØR DU: Gå rundt i huset, på skolen eller lokalet du er i. Finn ting som bruker strøm, og
14

finn ut om de egentlig trenger å være på.

Ta en runde rundt i huset og sjekk hva slags
lyspærer dere har. Hvor mange gammeldagse
lyspærer og hvor mange sparepærer / LEDpærer
har dere?
Lag små papirlapper der dere skriver «Skru av
lyset» og heng dem ved siden av hver lysbryter
dere finner.
Å lage varme krever mye strøm! Er det varmt
inne? Sjekk om det står på ovner som ikke
trenger å være på.
Sjekk hvor mange apparater dere har som kan
stå i «stand by». Hvor mange av disse pleier
dere å skru helt av?

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

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

ENERGI

VÆRDAGBOK

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?

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

VÆRDAGBOK
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Værtype:
Temperatur:

Sol
Delvis
skyet
Overskyet
Regn

Torden

Snø
15

LAG DIN EGEN

SOLOVN
DU TRENGER:
En pappeske med sortmalt
innside
Et gjennomsiktig plastlokk
eller en glassplate
En stekepose
Pølser eller annen mat
som ikke trenger å varmes på
altfor høy temperatur
ÅRSTID: Sommer
HVA: Hvem trenger vel komfyr eller grill for å
varme pølser? Dette er nok ikke den raskeste
måten å lage mat på, men hvis du har god tid
og er tålmodig er dette et fint miljøeksperiment, som viser at vi kan få energi fra naturen
uten å bruke elektrisitet fra stikkontakten.
Energien fra solstrålene fanges i den sorte
esken, og glassplaten gjør at varmen ikke forsvinner. Temperaturen inne i esken stiger og
pølsene blir varme.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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HVORFOR: Dagens energiproduksjon fører
til store utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi! Solen er
jordens hovedkilde til energi og er viktig for
alt liv på jorda. Planter bruker solenergien til å
gjøre om CO2 til sukker og oksygen. Vi mennesker kan skape elektrisitet gjennom solceller eller vi kan la solstrålene varme pølser som
i dette eksperimentet!

SLIK GJØR DU:
Plasser esken med åpningen mot sola.
Legg pølsene i stekeposen og putt dem
opp i esken. Legg på lokket. Etter en stund
kommer temperaturen inne i ovnen opp i
80-90 grader. Gi det litt tid og vips har du
deilige solvarmede pølser!

DU TRENGER:

To kvelder med tannpuss (en tannbørste og tannkrem, en vannkran)
To litermål (eller to tomme melkekartonger) og en bøtte
Penn og papir
ÅRSTID: Alle
HVA: Se hvor mye vann vi kaster bort på
dagligdagse ting.
FOTO: *Kicki* / Flickr

HVORFOR: Noen steder i verden har
mennesker kun 30 liter vann om dagen å
leve for. 30 liter kan høres mye ut, så hvor
mye bruker egentlig vi?

ENERGI

VANNSJEKKEN
SLIK GJØR DU:
Mål hvor mye vann du bruker når du pusser tennene, om du lar vannet renne hele tiden mens du
pusser. Bruk et litermål som du setter i vasken
for å måle vannet. Blir litermålet fullt kan du bytte
det med et tomt litermål og helle innholdet i det
første litermålet over i en bøtte.
Når du er helt ferdig å pusse tenner måler du
opp alt vannet i litermålet og i bøtta for å se hvor
mye vann du har brukt. Skriv dette ned på et papir. Sammenlign med dagen etterpå der du skrur
av vannet mens du pusser og bare skrur det på
når du trenger det.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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FOTO: Nathan Jones / Flickr

FJÆRKAMP
DU TRENGER:
En fjær til hvert lag
Noe som kan markere start og mål
Minst to lag

ELLERS: Dersom dere ikke vet hvordan dere
skal løse oppgaven, tenk over at det kanskje går
an å bruke vindkraft. Kan dere lage vinden selv?
Tenk utenfor boksen!

ÅRSTID: Alle

TRE GODE GRUNNER TIL Å
HA FJÆRJAKT:

HVA: Lære om fornybar energi

1. Bryte vante måter å tenke på

HVORFOR: Det finnes mange alternative
måter å skape energi på. Nå skal dere gjøre
dette selv. For å skape alternativ energi må vi
tenke litt alternativt!
18

SLIK GJØR DU: Hvert av lagene får utdelt en
fjær. Den skal nå føres over gulvet og tilbake og
dere får ikke lov til å ta på den eller løfte den
på noen som helst måte. Hele laget skal samarbeide. Laget har ikke vunnet før både fjæra og
hele laget er tilbake over målstreken.

2. Tenke på vindkraft som en god løsning
3. Ha det morsomt og utfordrende!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

AV PAPIR
DU TRENGER:
Et papirark, gjerne et med
en fin farge. Du kan også pynte
det med tusj eller tegneblyanter på forhånd!
Saks
Knappenål
Trepinne
Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

HVA: Lag din egen vindmølle, det er
egentlig ganske lett!
HVORFOR: Fordi det er gøy å se hvordan
en vindmølle virker!

ENERGI

LAG VINDMØLLE

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
1. Bruk et A4-ark og klipp
det til så du får et kvadrat.
Det vil si at alle sidene på
arket er like lange!
2. Klipp halvveis innover
mot midten fra hvert av
de fire hjørnene. Hvert
hjørne er nå delt opp i to
flipper, slik at du får åtte
flipper totalt.
3. Ta annenhver flipp,
stikk en knappenål gjennom dem, bøy dem til og
stikk knappenåla gjennom
midten av arket.
4. Stikk nålen med vindmøllen på inn i den ene
enden av en pinne.
5. Vindmølla er klar til
bruk! Du kan lage
vind til møllen ved å blåse
på den, eller ved å løpe
mens du holder den i
hånden. Du kan også gå
ut og se om det er nok
vind til å drive vindmøllen
rundt.
19

FOTO: Torbjørn Katborg Grønning
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AKTIVITETER:
UT I NATUREN

For å bli godt kjent med og sette pris på naturen fokuserer vi i
Miljøagentene på aktiviteter ute! Det er viktig å ta godt vare på
alle plantene og dyrene som finnes i naturen.
Helt siden vi mennesker begynte å bygge fabrikker og kjøre biler, har vi forurenset naturen. Vi
prøver å rydde opp etter oss, og på noen områder
går det ganske bra. Men ikke på alle. Derfor er
det viktig å lære om naturen slik at vi blir flinke til
å ta vare på den. Da kan vi og våre barn og deres
barn igjen nyte den friske luften, de flotte skogene
og resten av den vakre naturen vi er så heldige å
ha her i Norge.

I dag er dette problemet mindre enn for 10 og
20 år siden. Det kommer ikke så mye svovel fra
europeiske fabrikker lenger, og vannet i elver og
bekker i Sør-Norge er blitt friskere. Mange fisker
og andre arter kommer derfor tilbake igjen.

FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

FOTO: Anne Bleiklie

Elver og bekker var surere før. Giftige stoffer

som slippes ut fra fabrikker i Europa, fraktes med
vinden nordover til Norge. Her faller de ned med
regnet og havner i elver og bekker. Forurenset
nedbør skaper surt vann, og det er ikke bra for
fisker og andre arter som lever i vannet.
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SOMMERFUGLRESTAURANT
DU TRENGER:
Jord. Et lite jordstykke på et partre kvadratmeter, eller en stor
balkongkasse eller lignende.
Frø som kjøpes i gartneri eller
blomsterforretning. Sommerfugler
liker bl.a. prestekrage, lavendel,
gullris, kornblomst, valmue,
honningurt, solhatt, bergmynte,
kristøye og blåklokke. En frøblanding med engblomster kan også
fungere fint.

Dagpåfugløye.
FOTO: Benjamin Gimmel

ÅRSTID: Vår og sommer
HVA: Lag en sommerfuglrestaurant!
HVORFOR: Sommerfugler er vakre og viktige
i naturen, og det er gøy å lære seg å kjenne
igjen sommerfuglene og vite hva de heter.
Mange sommerfuglarter er dessuten truet fordi
områdene der de lever i blir borte.
SLIK GJØR DU: Så på bar jord, det vil si ikke
i gress eller lignende. Vent til faren for nattefrost er over, og trykk frøene lett ned i jorden.
Følg med fra dag til dag og pass på at det ikke
tørker ut.
ELLERS: Hvis du vil vite hva de ulike sommerfuglene som besøker restauranten din heter,
så kan du jo låne noen insektsbøker på biblioteket. Eller du kan finne på dine egne navn til
sommerfuglene. Den pene røde kan like godt
hete «Rødhette» som «karminspinner».

Svalestjert.
FOTO: Ferran Turmo Gort

22

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

UT I NATUREN
FOTO: Tatiana Bulyonkova

HVA SPISTE

HAREN?

DU TRENGER:
En harelort eller annen lort fra
planteetere
Jord
En blomsterpotte og litt vann
ÅRSTID: Vinter
HVA: Plant en harelort!
HVORFOR: Når frøene inni lorten spirer, får vi
se hva haren har spist om vinteren.
SLIK GJØR DU: Finn harelort, hvis dere har et
naturområde i nærheten. Bruk en plasthanske, papirbit el.l. til å ta den opp med. Plant lorten et lunt
sted ute, eller i en potte i vinduet. Vann, og vent!

FOTO: Juha Haataja
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LAG HUS TIL TJELDEN
DU TRENGER:
planker

Sag

Spiker

Hammer

ÅRSTID: Vår.
HVORFOR: Tjelden liker
ikke fuglekasser. Den vil helst
ha full oversikt over alt som
skjer rundt den. Derfor kan
du sette opp en plattform på
en trestokk. Da får tjelden full
oversikt, og kan enkelt oppdage farer på lang avstand.
SLIK GJØR DU: Plasser
platformen i nærheten av
sjøen eller fjæra. Det er
lurt å ha litt sand, grus eller
småstein på plattformen, slik
at tjelden kan lage seg ei lita
grop hvor den kan legge eggene sine.
Tjelden blir gammel og
kommer tilbake til samme
hekkeplass i mange år. Pass
på at du ikke forstyrrer familien, og gled deg over å se de
vakre fuglene komme tilbake
hver vår!
ELLERS: Les mer på
oppdragfuglekasse.no. Det er
nettsiden til Miljøagent-enes
prosjekt sammen med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening.
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Snekre sammen en plattform til tjelden etter målene som er
vist på tegningen under.

UT I NATUREN

FOTO: VernsPics / Flickr

EVENTYRHULE
DU TRENGER:
Stor snøhaug
Spade
Eventyrbok
Sitteunderlag
Stearinlys
ÅRSTID: Vinter
HVA: Eventyr i snøhule!

HVORFOR: Fordi eventyr blir mye mer
spennende når de blir fortalt inne i en snøhule
med stearinlys!
SLIK GJØR DU: Grav en hule som er
stor nok til 5-6 personer. Pass på å få en
stor snøblokk slik at dere kan lukke hulen fra
innsiden. Lag benker inne i hula, legg på
sitteunderlag og sett lysene i snøen rundt
omkring.
ELLERS: Ved å vedlikeholde eventyrhula kan
den brukes mange ganger gjennom vinteren.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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FOTO: Joey Yee

FOTO: Joel Hatfield

KONGLEDYR
DU TRENGER:

Furukongler og / eller grankongler

ELLERS: Legg esken et trygt sted så ingen lager
brann. Det er mange ting som kan lages av kongler, pinner og stener. Se dere rundt og få ideer!

Fyrstikker eller tannpirkere
ÅRSTID: Høst - Vår - Sommer
HVA: Kongledyr
HVORFOR: Fordi det enkleste ofte ikke er så
dumt! Kongledyr er morsomme og kan lages i
alle mulige varianter!
SLIK GJØR DU: Pass på at konglene er tørre
slik at de spriker med skjellene. Sett inn fyrstikker til
bein. En avansert kongleku begrenses bare av fantasien og kan utstyres med både øyne, hale og fjes.
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FOTO: Termi / Wikipedia

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Ferske selje- eller rognekvister
Kniv
SLIK SKJÆRER DU
TIL FLØYTEN:

ÅRSTID: Vår
HVA: Naturens eget instrument
HVORFOR: Fordi det er billigere å lage,
morsommere å spille på og finere å høre på,
enn en vanlig blokkfløyte!

UT I NATUREN

SELJEFLØYTE
SLIK GJØR DU: Skråskjær en finger-tykk
kvist. Fem cm inn ”ringer” du rundt hele diameteren med kniven. Fukt emnet og bank litt
med knivskaftet. Vri barkhylsen forsiktig av og
skjær en luftkanal i veden og avslutt med et
hakk om lag 3/4 av emnet. Tre på barkhylsen og
kapp av resten av pinnen – fløyta er klar.
ELLERS: Krever litt teknikk og skarp kniv. Kan
av og til være litt vrient å få til dersom du ikke
har gjort det før. Kanskje du kan få med deg en
voksen?

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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GAPAHUK
DU TRENGER:

Presenning 4x5 meter (eller granbar)
Granbar til sidevegger
Stokker

Øks/sag/kniv

Tau (2 m)

Liggeunderlag

ÅRSTID: Vår, sommer, tidlig høst.
HVA: En gapahuk er et raste- eller overnattingssted med to sidevegger og et skrått tak
som går ned til bakken. Navnet har den fått fordi
åpningen utgjør et gap (ut mot bålet).
HVORFOR: Når det er mildt i været kan det være
fint å tilbringe natten utendørs. Og dersom dere
lager en gapahuk så får dere tak over hodet også!
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SLIK GJØR DU:
1. Finn to trær som står et par meter fra hverandre, og en solid stokk som er litt lengre enn
avstanden mellom trærne.
2. Denne stokken er tverrliggeren i gapahuken.
Surr den godt fast ca 1,5 meter over bakken
med tauet.
3. Etterpå legges lange stokker fra tverrliggeren
og ned på bakken slik at det danner et skrått tak.
4. Tjor fast presenningen over taket. Veggene
tettes igjen med granbar og grankvister som
dere vever innimellom stokkene.
ELLERS: Legg gjerne en stokk på tvers av presenningen nede ved bakken for å holde den på
plass. Hvis gapahuken ligger i nærheten av et hogstfelt, kan dere droppe presenningen. Surr fast
noen stokker på tvers av stokkene som står på skrå
(se tegningen) og dekk taket med et tykt lag av
grankvister. Det er lurt å starte tettingen nede ved
bakken. Det er også lurt å ta med en voksen!
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DU TRENGER:

ÅRSTID: Alle
HVA: Jakt på dyrespor

Et naturområde med noe dyreliv

HVORFOR: Det skjer mye ut som vi ikke
ser. Men sporene røper hvem som har gjort
hva i løpet av natten.

Helst nysnø

UT I NATUREN

GÅ PÅ SPORJAKT
SLIK GJØR DU: Ta med deg aktivitetsarket
og se om du finner noen av sporene på bildene.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

Mus
Elg

Hare

Hund

Katt

Rådyr
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INSEKTBINGO

Humle

Mygg

Tordivel

Gresshoppe

Snutebille

Marihøne

Stankelbein

Maur

Flue

DU TRENGER:
Forstørrelsesglass eller insektsbokser med forstørrelsesglass i
lokket
Insektsbok

Penn og papir

Hva: Dra ut i naturen, finn insekter og finn ut
hvilken art de tilhører!
Hvorfor: Naturen er full av spennende planter, dyr og insekter. Gjennom å oppdage artene
i naturen blir du bedre kjent med hvilke andre
vesener som bor i samme område som deg.
Når vi er i naturen blir vi også glade i den, og
da tar vi bedre vare på den.
Slik gjør du:
1. Det er ekstra morsomt å dra på tur hvis du
har funnet ut litt mer om insektene du skal
undersøke. Lån ei insektbok på biblioteket eller
søk opp informasjon på internett (f.eks. på artsdatabanken.no). Det er også mulig å invitere
med seg en insektsekspert på tur.
2. Inviter med deg Miljøagent-lokallaget, gode
venner eller familien på turen.

Øyenstikker

Sommer- Neshornfugl
bille

3. Finn fram penn og papir, og tegn opp et
rutenett på for eksempel 3x3 eller 4x4 ruter.
Alle som er med får ett ark hver. Bli enige om
ett insekt per rute, og fyll inn navnet på insektet,
eller prøv å tegne det. Tegn (eller skriv) gjerne
forskjellige arter insekt i hver rute. Dere har nå
laget en insektsbingo!
4. Bli enige om hvilket område dere skal lete
etter insekter i og hvor lenge dere skal lete. Når
tiden har gått ut kan dere samles for å se hvem
som har sett flest insekter. Nå kan dere krysse
ut de rutene på bingoarket som inneholder de
insektene dere har funnet. Den første som har
fått alle rutene krysset ut, har fått bingo!
Husk: Skogen er insektenes hjem, og vi mennesker er bare på besøk. Vær derfor forsiktig
med insektene dere finner.
5. Bruk forstørrelsesglass eller insektsbokser til
å studere insektene nærmere. Kan dere finne
dem igjen i insektsboka? Var alle insektene av
samme art som dere først trodde at de var?
PS! Det er mye annet spennende i tillegg til
insekter å utforske i naturen. Du kan bytte ut
temaet i bingoen med for eksempel: Fugler,
sopp, mose, sporjakt eller et annet tema.
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INSEKTHOTELL
DU TRENGER:
Planker
Spikre
Stokker
Greiner

Kvister
Borremaskin
Sag

3. Sag opp greiner og stokker i ulike størrelser. Du kan velge alt fra tynne grener til tykkere
tømmerstokker. Disse skal være like lange som
bredden til plankene i rammen.

ÅRSTID: Vår og sommer
HVA: Lag et trygt sted der insektene kan bo.
HVORFOR: Fordi at insekter er viktige! Vi
kan for eksempel takke insektene for mye av
maten vi spiser, siden de pollinerer plantene og
sørger for at det vokser opp nye. Flere steder
har insektene mistet leveområdene sine. Når du
lager et insekthotell får insektene et trygt gjemmested, et sted å legge egg, eller overvintre.

4. Bor hull i den ene enden til
greinene og stokkene. Hullene bør
være 8-10 cm dype. Det er fint å variere
størrelsen på hullene. De kan være fire, seks
og åtte millimeter i diameter.

SLIK GJØR DU:
1. Først snekrer du sammen rammen til insekthotellet. Snekre sammen fire brede planker
til et kvadrat. Dette skal
danne hoveddelen av
insekthotellet.
PS! Det kan være lurt
å gjøre dette sammen
med en voksen.
2. Deretter snekrer du
sammen to planker og
spikrer de fast til hoveddelen. Disse plankene
må være like brede
som plankene i punkt 1.
Dette blir taket på insekthotellet.

5. Stable greinene og stokkene oppå hverandre
inni rammen. Fyll ut både tak og hoveddel.
Innimellom greiner og stokker kan du også legge tynne småkvister. Insekter er glade i sol og
varme. Derfor er det lurt å plassere hotellet på et
lunt, varmt og solfylt sted. Sett det gjerne mot en
mur og i nærheten av planter og blomster som
insektene kan hente nektar fra.
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FOTO: Brian Cliff Olguin
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FOTO: Brian Cliff Olguin

AKTIVITETER:

AKSJON

Aksjoner i politikken kan være alt fra underskriftsaksjoner og politiske
streiker til revolusjonært opprør. Mens hos oss i Miljøagentene handler det om å forandre noe og å få oppmerksomhet rundt saker vi
synes er viktige.
Vi kan for eksempel lage en aksjon for å skryte
av noen som har gjort noe bra. Aktivisme kan
være mye forskjellig; å skrive et leserinnlegg i
avisa, gå i store demonstrasjonstog eller lage
en stunt-hage. Stunt-hager er laget av noen som
kaller seg geriljagartnere i byer, der de lager små
hager langs et grått fortau eller andre steder
som ser litt grå og triste ut. Det finnes altså mye
man kan gjøre!

FOTO: Jo Straube

Fordi vi har demokrati og ytringsfrihet er de
fleste aksjonsformene lovlig i Norge. Noen vel-

ger likevel å bruke det vi kaller sivil ulydighet
som virkemiddel for å kjempe for det de tror på.
Sivil ulydighet vil si at man bryter loven på en
ikke-voldelig måte. Man kan for eksempel lenke
seg fast et sted eller nekte å flytte seg når politiet
ber om det. Dette gjorde mange for å hindre
byggingen av det de kalte monstermastene i
Hardanger.
NOEN FORSKJELLIGE FORMER FOR
AKTIVISME KAN VÆRE:
Demonstrasjon: Demonstrasjon er en aksjon
der flere mennesker samles for å vise sin felles
mening.
Boikott: Boikott er økonomisk aktivisme. Da kan
man for eksempel la være å kjøpe varer fra et
bestemt land eller en bestemt fabrikk fordi man
er uenige med dem. I Norge boikottet vi for eksempel fransk vin på midten av 1990-tallet i protest fordi Frankrike prøvesprengte atombomber
i Stillehavet.
Lobbyvirksomhet: Lobbyvirksomhet kalles også
korridorpolitikk, ha møter med politikere for å
overbevise dem.
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Strandryddedag
FOTO: Tor Bjarne Christensen

RYDD EN STRAND
Vi vil ha renere strender! Det er enkelt
og moro å arrangere strandrydding.
KILDE: Hold Norge Rent

DU TRENGER:
Søppelsekker

Hansker eller klyper

SLIK GJØR DU:
1. Inviter noen venner, naboer, familie eller klassen
din med til å rydde strandkanten. Si gjerne i fra
til lokalavisa!
2. Rydd stranden, og rapporter inn ryddingen
og hva dere fant til Miljøagentenes Hovedkvarter
på post@miljoagentene.no.
3. Lever søpla til et avfallsmottak som tar riktig
hånd om den.

ÅRSTID: Vår og sommer.
HVA: Rydd en strand.
HVORFOR: Hver dag havner store mengder
søppel i havet og på strendene våre. Norske
strender er fulle av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår.
Dette miljøproblemet kan vi gjøre noe med ved å
arrangere ryddedager når snøen smelter om våren
og søpla kommer til syne!
34

STRANDRYDDEDAGEN
Hvert år arrangerer Hold Norge Rent Strandryddedagen over hele landet. Dette er en dag der
flere tusen frivillige rydder sine lokale strender
fritt for plast og søppel.
Man kan melde seg på Strandryddedagen ved
å gå inn på holdnorgerent.no/ryddenstrand
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DU TRENGER:

AKSJON

BUTIKKSJEKK
En butikk
Utskrift av disse logoene
ÅRSTID: Hele året

Debiomerket

HVA: Let etter miljømerker
HVORFOR: Fordi det er viktig å passe på at de
voksne som jobber i butikkene bestiller inn varer
som er snille mot miljøet. For eksempel er økologiske gulrøtter ikke sprøytet med gift. Økologiske
varer har Debiomerket på seg (øverst).
En del varer er merket med merket for rettferdig
handel, Fairtrade, Max Havelaar. Dette er gjerne
varer som er importert fra andre steder i verden, og
sikrer at de som lager varen får en rettferdig pris.
Varer som er merket med Miljømerket Svanen er
et annet merke som viser at varen er snill mot
miljøet. Om butikken satser på slike varer, fortjener de skryt for det!
SLIK GJØR DU: Det er lurt å ta en kopi av
miljømerkene før dere går ut i butikkene. Lag skilt
som viser at dere kommer fra Miljøagentene, eller ta på dere klær med logoen vår på. Velg dere
ut noen butikker dere vil sjekke ut. Snakk med
butikksjefen på forhånd og hør om det er greit at
dere utfører oppdraget.
Gå i grupper og se hvor mange miljømerkede
varer dere finner i hver butikk, og sammenlign
butikkene med hverandre.
Hvilken butikk har flest miljømerkede varer? Kanskje dere kan gratulere butikken som har flest
miljømerkede varer, og si i fra til butikken som
har færrest?

Miljømerket Svanen

Merket for beskyttelse av regnskogen
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FOTO: Miljøagentene

TOMGANGSAKSJONEN
DU TRENGER:

Oppdragslappene for tomgangsaksjonen (se neste side)
Varme klær og gode sko
ÅRSTID: Alle
HVA: Hold utkikk i ditt nærmiljø og legg en
oppdragslapp på bilruten til de voksne som lar
bilen stå på tomgang.
HVORFOR: Tomgangskjøring er forbudt og helt
unødvendig. Det skaper lokal luftforurensning og
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bidrar til CO2-utslipp Flere og flere barn i norske
byer får astma, allergier og luftveisinfeksjoner. Vi
kan bidra til at deres hverdag blir litt bedre.

SLIK GJØR DU: Klipp ut tomgangslappene
du finner på neste side. Du kan også skrive ut
lappene på www.miljoagentene.no/tomgang.
Ta med dere lappene og del dem ut til biler som
står på tomgang.
Skolen eller barnehagen kan ha en aksjon hver
vinter, der elevene deler ut tomgangslappene til
foreldre som slipper av barna på skolen. Eller
dere kan ta en runde i nabolaget og legge lapper på bilruten til sjåførene som lar bilen stå på
tomgang.
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SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

SKRU AV
MOTOREN!

JULEGAVEPAPIR

SLIK GJØR DU: Skriv ut lappene om
miljøvennlig gavepapir (fra miljoagentene.no)
på resirkulert papir. Klipp dem ut og ta dem
med deg sammen med litt tape. Du kan
også lage miljøagentlappene selv eller
inspirasjon fra dem på miljoagentene.no.
Spør noen venner eller andre miljøagenter
om de vil være med. Gå på butikker i
nærheten som har pakkedisker til
julegavene, og heng lappen godt synlig.

AKSJON

BRUK MILJØVENNLIG

ELLERS: Snakk med folk dere ser ved pakkedisken og fortell dem om hvorfor det ikke er bra
å bruke papiret fra butikken.

FOTO: Jennifer C. / Flickr

DU TRENGER:
En printer og resirkulert papir til å
printe på
Litt tape
Saks
ÅRSTID: Alle
HVA: Oppfordre folk til å bruke miljøvennlig
julegavepapir
HVORFOR: Det meste gavepapiret er ikke
resirkulerbart, og det er det veldig mange som
ikke vet. I Norge bruker vi faktisk over 60 millioner meter julepapir hvert år! Ved å henge opp
miljøagentlappene i butikker kan du være med på
å informere folk om miljøvennlige alternativer, og
slik bidra til at folk velger resirkulerbart.

TRE GODE GRUNNER TIL Å HA
EN AKSJON:
– Gjøre folk mer bevisste
– Det er bra for miljøet at folk velger resirkulert
og resirkulerbart papir!
– Dere har det sosialt og morsomt!

BRUK

MILJØVENNLIG

JULEGAVEPAPIR!
Hvert år bruker vi mer enn 60 millioner meter
julepapir i Norge. Bruk resirkulerbart papir, gråpapir eller gamle aviser til å pakke inn julegaver
med. Da sparer du miljøet!
http://miljoagentene.no/julepapir
Hilsen Miljøagentene
– med rett til å si fra

BARNAS MILJØVERNORGANISASJO
N
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FOTO: Alxndr / Flickr

GÅ MILJØJULEBUKK
DU TRENGER:
Forkledning – ta klær du allerede har!
Små lapper med miljøtips, gjerne
relatert til jula
ÅRSTID: Vinter
HVA: Gå miljøjulebukk i nabolaget ditt
HVORFOR: I jula produseres det mye avfall, og
mange kjøper gaver som ikke er så miljøvennlige.
For å fortelle naboene dine om hva de kan gjøre
for å gjøre jula mer miljøvennlig.
SLIK GJØR DU: Finn fram klær dere har
hjemme som kan settes sammen til et flott
kostyme. Du kan for eksempel kle deg ut som
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et truet dyr fra rødlista! Skriv ned dine beste
miljøtips for en miljøvennlig jul på små lapper.
Ta med deg miljøtipslappene og gå julebukk i
nabolaget. Så deler du ut tipsene til de du går
julebukk til.
ELLERS: Husk å synge en julesang også, så får
du kanskje noe godt!
TRE GODE GRUNNER TIL Å GÅ
MILJØJULEBUKK:
– Du kan påvirke naboene dine til å feire en mer
miljøvennlig jul!
– Det er sosialt og morsomt.
– Du får frisk luft – og kommer helt sikkert i
julestemning!
TIPS: Kle deg ut som et truet dyr fra rødlista!
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-BEINTØFT
DU TRENGER:
Trygg skolevei eller følge av en
voksenperson
Inviter venner, Ikke glem Beintøftkampanjen og Gå til skolen-dagen i
september!
Har dere en farlig skolevei? Kontakt lokalpolitikerne i din kommune, og be om sykkelsti og fortau.
Har dere lang skolevei? Kanskje kan skoleskyssen ha en snuplass et stykke fra skolen. Alle foreldre som kjører og skolebussen kan stoppe der,
slik at alle går den siste biten fram til skolen. Da
blir den lokale forurensingen litt mindre, det blir
tryggere rundt skolen og alle får beveget seg litt
før skoledagen starter.
Har dere behov for en følgesvenn eller er det et
farlig kryss noen voksne bør passe på? Foreldrene
deres kan ta det opp i foreldrenes arbeidsutvalg
(FAU).

AKSJON

GÅ TIL SKOLEN

BEINTØFT: Hvert år inviterer Miljøagentene alle skolene i Norge til å være med på
Beintøft. Beintøft-kampanjen er en gå-tilskolen-aksjon for hele grunnskolen. Vi oppfordrer lærere til å registrere sin klasse, slik
at vi kan jobbe for en tryggere og renere
skolevei!
TRE GODE GRUNNER TIL Å GÅ
TIL SKOLEN:
– Det er miljøvennlig og vi sparer mye CO2 hvis
vi går hver dag! Det blir bedre luft rundt skolen
med mindre lokal forurensing. – Det er moro.
– Dere får frisk luft, blir spreke og opplagte
før skolen starter.

ÅRSTID: Alle

HVORFOR: Klimaet på jorda er i endring.
Bilkjøring bidrar til klimagassutslippene. Ved å gå
til skolen kan dere gjøre noe bra for klimaet vårt.
SLIK GJØR DU: Stå opp tidlig nok så du rekker å gå til skolen. Mange må kjøre fordi de har
dårlig tid. Ta på riktig tøy, så du ikke fryser, og
husk refleks om vinteren. Gå istedenfor å sitte
på med mor og far.

FOTO: Brian Cliff Olguin

HVA: Gå eller sykle til skolen istedenfor å sitte
på med mor eller far.
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FOTO: Jo Straube

AKTIVITETER:

MATFATET

Å spise mat som er kortreist og økologisk, er bra for miljøet. Men hva
betyr det at noe er økologisk? Og hva er kortreist mat?
At noe er økologisk betyr at det er dyrket på
naturlig vis – altså uten sprøytemidler. Økologisk
mat kan du spise med god samvittighet. Det er
strenge regler som sikrer at produksjonen ikke
skader naturen, og du kan være sikker på at
maten er uten sprøytemidler. All økologisk mat
er godkjent av Debio, som er Norges kontroll- og
sertifiseringsinstans for økologisk produksjon og
foredling. Det er mange som tror at økologisk mat
smaker annerledes enn vanlig mat. Det er ikke riktig, ofte smaker det helt likt. Men noen ganger er
økologisk mat faktisk mye bedre!
I dag er det mange som spiser veldig mye kjøtt
hjemme. Noen til og med hver dag! Vi spiser rett
og slett mer kjøtt enn kloden vår tåler. Det er
produksjon av rødt kjøtt, som okse og lam, som
er mest problematisk fordi de produserer klimagassen metan. Intensiv kjøttproduksjon betyr
stort forbruk av ressurser, fôr og vann, og ofte
også forurensning. Importen av kraftfôr, spesielt
soyabønner fra Brasil, har økt de siste åra. Når
vi spiser vegetariske retter, belaster vi faktisk
miljøet 30 % mindre enn når vi spiser kjøtt! Det
betyr ikke at vi trenger å kutte ut kjøtt helt, og det
er viktig å spise balansert og få i seg den nærin-

gen vi må ha. Men det kan være en idé å innføre
en kjøttfri dag eller to i uka?
Kortreist er mat som har blitt dyrket og pakket
ikke så langt fra der det selges. Da må ikke maten
transporteres så langt, og det bidrar til at det blir
mindre forurensing. Lokal matproduksjon fører til
mindre transport. Dette er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av
transporten, som kan være slitasje på veien, lokal
forurensing og ulykker. Ved lokal matproduksjon
reduseres også faren for spredning av smitte og
sykdommer.
Kortreiste poteter fra nabogården er mye mer
miljøvennlig enn langreiste poteter fra Kypros.
Det er dessuten mye lettere for deg og meg som
forbrukere å finne ut hvordan maten er produsert
om den er lokal. Visste du forresten at vi nordmenn kaster en fjerdedel av all mat vi kjøper?
Det er 300 000 tonn mat i året! Vi kjøper mer
enn vi klarer å spise, og enten kaster vi maten
fordi den har gått ut på dato, eller fordi vi ikke
klarte å beregne porsjonene til middag godt nok.
Her kan du som miljøagent hjelpe til hjemme!
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TROLL-

EPLER
DU TRENGER:

Epler og kjernehus-utstikker
Rosiner
Nøtter
Sukker
Kanel
Alluminiumsfolie
Ved
Fyrstikker
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FOTO: Zyance

ÅRSTID: Best om høsten, men du kan lage det
hele året, enten over grillen ute, inne i peisen
eller i stekovnen!
HVA: Bål-digg!
HVORFOR: Fordi epler er modne om høsten og
trolla ikke er de eneste som liker slike epler. De er
virkelig gode, og bør absolutt prøves ut!
SLIK GJØR DU: Stikk ut kjernehus og fyll
epler med rosiner, nøtter, sukker og kanel. Pakk
eplene inn i alluminiumsfolie og stek på glørne i
et kvarters tid.
ELLERS: Husk at eplene er veldig varme når
de kommer ut av glørne. Har du ikke epler
i hagen selv, er det mange som ikke bruker
eplene sine. Finn en eplehage, ring på og spør
om du kan få noen.
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DU TRENGER:
Et uteområde
Tørr ved og fyrstikker
FORSKJELLIGE BÅLTYPER:
PAGODEBÅL:
Legg fire litt lange kubber i en ”laftet” firkant i
bunnen, deretter et nytt
lag – og så enda et, helt
til du har en tre-fem
lag alt etter hvor stort
bål du ønsker. I midten
av det som nå er en
firkantet pyramideform
lager du et lite bål av
tørr småkvist of bjørkenever. Tenn på. Dette
er et godt bål som gir
lite røyk og mye varme. Det trenger også lite
mating underveis, noe som er en fordel hvis
det bare er to hender til matlagingen.
PYRAMIDEBÅL:
Dette bålet er enkelt og
rett fram å lage. Stable
bålet opp i en pyramide
og tenn på fra undersiden,
bruk tørre tynne kvister til
å begynne med og legg på
større virke etter hvert.

MATFATET

LAG ET BÅL
ÅRSTID: Når det er lov å tenne bål
HVA: Forskjellige båltyper
HVORFOR: Bål er hyggelig og fint å for lage
varm mat på tur, så lenge vi passer på at det er
trygt og vi har kontrollen.
ELLERS: I denne boka finner du flere oppskrifter til mat du kan lage på bål. Du finner
også flere oppskrifter på Miljøagentenes nettsider. Mange steder er det lov å tenne opp bål
før 15. april og etter 15. september, men sjekk
de lokale bålreglene. Husk at dere må få hjelp
av en voksen til å tenne bål.

KOMFYRBÅL:
Et supert bål til matlaging. Legg to
store steiner nesten inntil hverandre og lag et lite pyramidebål mellom disse. Nå kan du sette kjelen
eller steke- panna på steinene og mate bålet med
tørrkvist mens du steker eller koker. Steiene holder
på varmen og holder gryta varm når dere spiser.
STJERNEBÅL:
Stjernebålet er også et godt matbål – særlig hvis man ikke har så
mye ved. Legg 6-7 store kubber i
stjerneformasjon og lag et lite pyramidebål i midten. Etter hvert som
kubbene brenner skyves de innover mot midten.
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FOTO: Jonik

FRILUFTSPEPPERKAKER
DU TRENGER:
Pepperkakedeig

ELLERS: Ta med deg en termos med gløgg.
Da får du garantert julestemning!
Husk at dere må få hjelp av en voksen til å
tenne bålet!

Aluminiumsfolie
Bål
En voksen
ÅRSTID: Vinter
HVA: Pepperkaker på bål.
HVORFOR: I denne aktiviteten kombinerer du
to gode ting: pepperkaker og friluftsliv.
SLIK GJØR DU:
1. Lag 20 cm lange pølser av pepperkakedeigen og pakk dem inn i folie.
2. Legg dem på glørne og la dem ligge der ca
sju minutter på hver side.
3. Pirk pølsa ut av glørne med en pinne. Pass
på så du ikke brenner deg!
46

FOTO: Corey Seeman / Flickr

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:

FOTO: Patrick Heck

1 kg økologisk mel

MATFATET

LAG PINNEBRØD
1 ts salt
2 ts sukker
1 pk tørrgjær eller 1⁄2 ts bakepulver
1⁄2 liter melk eller vann
Et bål og en grillpinne
En kniv
ÅRSTID: Alle
HVA: Lag deig til pinnebrød hjemme og ta den
med ut på tur. Stek deigen på pinne på bål og
spis som niste!
HVORFOR: Det er gøy å gå på tur, og
pinnebrød smaker godt som niste! Dessuten er
det moro å lage brød på andre måter.
SLIK GJØR DU:
Lag deigen litt fast. Legg deigen i en bolle eller
pose og ta den med ut på tur. Form deigen til en
pølse og tvinn den rundt en pinne. Stek brødet
over glørne til det blir gjennomstekt og slipper
pinne. Du kan også tvinne deigen rundt en pølse
og lage pølse i brød. Oppskriften over gir en stor
porsjon.
TIPS:Du kan godt blande litt revet ost, hvitløk,
urter eller annet krydder i deigen. Det lureste er
å lage deigen hjemme og ta den med ut på tur.
Pinnen finner du i skogen. Pass på at det ikke er
fare for skogbrann når dere skal lage bål.

FOTO: Miljøagentene
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PIZZA PÅ BÅL
DU TRENGER:
Ved
Fyrstikker
Diverse ingredienser (se under)

GRUNNDEIG PIZZA OG
KLASSISK TOMATSAUS:
Enten du vil ha pepperonipølse, biff eller
skinke på pizzaen din så er en ordentlig
grunndeig og tomatsaus essensielle for å få
en god pizza.

ÅRSTID: Vinter - Vår - Høst

HVA: Ta fredagspizzaen ute i naturen. Lag
Pizzaen som ingen italiener ville vedkjent seg, i
friluft!
HVORFOR: Fordi ingen mat smaker så godt
som den man lager
selv. Og hjemmelaget pizza er ekstra godt!
SLIK GJØR DU: Lag ferdig pizzadeig og klem
i små porsjons- pizzaer. Stek dem gjerne et par
minutter i ovn hjemme før du drar. Ta med tomatsaus (eller ketchup) og det du vil ha av fyll til pizzaen. Lag din favoritt som du legger i alluminiumsfolie på glørne eller på rist. Alle liker dette!

Ingredienser grunndeig:
3 dl lunkent vann, 1 dl olivenolje, 1/3 pk gjær 1
ts salt, 450 g hvetemel
Fremgangsmåte:
Løs gjæren i lunkent vann, tilsett resten av
ingrediensene og arbeid deigen godt sammen.
La den hvile i 1 time. Bak ut bunner på ca. 2
mm. tykkelse, prikk dem med en gaffel og stek
dem i ovn på 250 grader i 3 minutter.
Ingredienser tomatsaus:
3 hakkede sjalottløk, 3 hakkede hvitløksfedd, 2
ss olivenolje, 2 bokser tomat, 2 ss hakket frisk
oregano, salt/pepper.
Fremgangsmåte:
Fres løk og hvitløk i olivenolje til den er blank.
Tilsett tomat og oregano og kok til halvparten
gjenstår og den har fått en kremet konsistens.
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MATFATET
FOTO: Dana / Flickr

BJØRKESAFT PÅ FLASKE
DU TRENGER:
En bjørk

Tomflaske

Skarp kniv

Hyssing

ÅRSTID: Vår - (Sommer)
HVA: Naturens egen leskedrikk
HVORFOR: Fordi det smaker godt, og er gøy
å lage!
SLIK GJØR DU: Skråskjær en tynn grein
og tre på flaska (glassflasker er best, de er
litt tunge). Surr fast med hyssingen og vent til
dagen etter.
TIPS: Bland bjørkesafta med annen saft eller
juice, til lokallagets egen eksklusive spesialitet!
FOTO: MS. Rae / Flickr
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BÅLBANAN MED

SJOKOLADE
DU TRENGER:

Bananer (gjerne økologiske)
Sjokoladebiter, evt nøtter og rosiner
Aluminiumsfolie
Kniv
Ved og fyrstikker

FOTO: Fernando Stankuns

ÅRSTID: Vinter - Vår - Høst
HVA: Gloheit banan med sjokolade inni.
HVORFOR: Fordi det ikke er med noen tannleger den dagen. Dessuten så smaker det digg!
SLIK GJØR DU: Snitt opp bananen i innersvingen og trykk inn sjokolade-biter og annet
digg. Pakk inn i folie og la herligheten godgjøre
seg på glørne i om lag fem minutter.
ELLERS: Banaskallene kan godt graves ned,
de blir til jord. Alluminiumsfolien må bli med
hjem igjen. Dette fungerer fint også uten aluminiumsfolie. Banen blir litt sort, men inni blir
den like fin som om du hadde brukt folie. Pass
på at sjokolade og banan ikke renner ut.
FOTO: John Loo
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MATFATET
FOTO: Siaron James

ROGNEBÆRGELÉ
DU TRENGER:
2 liter rognebær

Komfyr

Ca 1,5 kg epler

Gryte

7,5 dl vann

Kniv

9 dl sukker

Glass til
geléen

ÅRSTID: Høst
HVA: Oransje gele!
HVORFOR: Rognebær er ofte en lett
tilgjengelig ressurs. De henger ikke fullt så
høyt - og er heller ikke fult så sure - som reven
skal ha det til. Oransjegelé, eller rognebærgelé
om man vil, ser fint ut og smaker godt til mid-

dag i stedet for tyttebærsyltetøy. Geléen kan
også spises på brød- skiva sammen med kjøttpålegg eller leverpostei
SLIK GJØR DU: Plukk rognebær og skaff
noen epler. La rogne- bærene få et døgn i
fryseren hvis det ikke har vært nattefrost. Skjær
eplene i biter og kok bær, frukt og vann til mos.
Sil massen og la den stå og renne av seg i 30
minutter. Mål opp saften og kok den opp. Strø
over sukkeret under omrøring og kok ytterligere
10-20 minutter. Ta gryten vekk fra varmen og la
geléen avkjøles noe. Hell geléen på glass og la
den stå og stivne.
ELLERS: Les eventyret om reven og kråka og
spis gelé. Hadde reven rett? Eventyret heter
«Reven og druene», og er en av Æsops fabler.
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AKTIVITETER:

GLOBALT

Klimaet på jorden har alltid endret seg. Nå snakker man om menneskeskapte klimaendringer; vi mennesker lever på en måte som
forsterker de naturlige klimaendringene. Klimaendringene gjør at
gjennomsnittsværet endrer seg over tid. FN mener menneskers
forurensing og bruk av naturressurser skaper de klimaendringene
vi ser i dag.
Klimaet på jorden har alltid endret seg. Og selv om
endringer i solaktiviteten påvirker klimaet, tror nå forskere at de endringene vi opplever i stor grad er menneskenes feil. Vi slipper ut for mye CO2 og hugger
ned for mye skog, særlig i regnskogen. Dermed stiger
temperaturen på jorden og forskerne kaller dette for
global oppvarming. Da blir været annerledes enn slik
det har pleid å være. Det blir mer tørke og kraftigere
regntid. Ekstremvær og store stormer blir mer vanlig,
og man tror at verdenshavene vil stige fordi isbreene
på Grønland og Sørpolen smelter.
Klimaendringene rammer ulike deler av verden
på ulike måter. Du har kanskje merket at vintrene i
Norge er litt kortere og mildere nå enn tidligere. De
siste årene har det vært perioder med mye regn
eller veldig varme på sommeren, og noen forskere
mener dette kan skyldes klimaendringene. Vi synes
kanskje klimaendringene i Norge er litt merkelige
og at det er kjedelig med mindre snø.

Når isen smelter vil havet stige. For mennesker som bor ved kysten, kan dette få dramatiske
følger. For eksempel tror forskerne at 80% av
øygruppen Maldivene kan bli liggende under
vann. Sykloner og tsunamier i Asia er også blitt
mer vanlige. Og temperaturen i Sør-Asia og
i Afrika sør for Sahara-ørkenen vil stige med 4
grader. Det betyr at landbruksjordområdene her
kan bli mindre. For eksempel kan 40 % av all
landbruksjord i Bangladesh i Asia ligge under
vann før år 2100. Det betyr at klimaendringer går
mest ut over de mest fattige bøndene. Da må de
flytte til byene, og det kan bli for lite mat og drikkevann til alle.
Heldigvis er det ikke for sent. Vi som bor i rike
land kan gjøre mye for å kutte egne klimagassutslipp, og vi kan hjelpe fattige land med ny, grønn
teknologi!
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BESTEM MED FØTTENE
DU TRENGER:
Påstander skrevet ned på et ark
Andre miljøagenter eller nysgjerrige
venner
Kritt eller et tau (ikke nødvendig)
ÅRSTID: Alle
HVA: Få alle som er med til å tenke over påstander om klimaendringer.
HVORFOR: For å lære litt om hva klimaendringer
er, og hva konsekvensene av utslipp og forurensing
kan være. Det er viktig å vite hva som kan skje hvis
ikke vi forandrer verden!
SLIK GJØR DU: Skriv ned påstander på et ark
(enten forslagene her, eller andre som du har tenkt ut). Fortell de andre at du har en del påstander
som de skal avgjøre om stemmer. Alle som vil
svare ja på en påstand, går til høyre i rommet. De
som vil svare nei, går til venstre i rommet. Du kan
for eksempel dele opp rommet med kritt eller et
tau. For hver påstand spør du en fra hver gruppe
hvorfor de svarer det de gjør. Du som har alle
svarene kan fortelle dem mer etter at de har svart.
1. Klimaendringene kommer om 10-20 år.
Feil! Klimaendringene er her i dag. Men forskere
spår at de vil bli kraftigere og skje raskere i årene
som kommer.
2. Fattige rammes hardest av naturkatastrofer.
Riktig! Mens de rike landene i verden slipper ut
mesteparten av klimagassene, er det de fattige
landene som må betale den høyeste prisen. Både
Nederland og Bangladesh er flate land som trues
av et stigende havnivå. Men Nederland kan bygge
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høye murer som hindrer at landet blir oversvømmet
når havet stiger. Det har ikke Bangladesh råd til.

3. Dagens klimaendringer er skapt av mennesker.
Riktig! Klimaendringene har aldri skjedd så raskt
som i dag. Nesten alle forskere er enige om at klimaendringene kommer av menneskenes utslipp.
4. Den rike delen av verden står for om lag halvparten av verdens klimautslipp.
Feil! Befolkningen i den rike delen av verden
(bare 20% av verdens befolkning) står for over
80% av verdens samlede klimagassutslipp!
5. Brasil opplever mindre storm på grunn av klimaendringene.
Feil! Deler av Brasil opplever mer tørke. Derfor
blir mange områder vanskelige å bo i, og det blir
mer nød og konflikt. Mange fattige mennesker
flytter til byene og må bosette seg i slumområder.
6. Alle fra Bangladesh rammes hardt av klimaendringer.
Feil! I Bangladesh finnes det både rike og fattige
mennesker. De rike menneskene bor i store hus,
og har som regel tilgang til rent vann og strøm. De
har også muligheten til å reise eller flytte til tryggere
steder. Det er de fattige som rammes hardest.
7. Det er vanskelig for barn i Norge å gjøre noe
for å forandre verden.
Feil! Barn og unge kan være viktige pådrivere
for forandring. Vi kan snakke med våre familier,
naboer, venner og politikere. Vi kan engasjere
oss aktivt i arbeidet for en bedre verden, for eksempel i Miljøagentene. Vår innsats er viktig!
ELLERS: Disse spørsmålene er ganske vanskelige, så det er ikke farlig å svare feil. Det skal
være morsomt og lærerikt!

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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VANNSTAFETT
DU TRENGER:
To bøtter fylt med vann
To lag
ÅRSTID: Sommer og varme høst- og vår-dager.
HVA: Vannstafett – om gjøre at alle på laget
bærer bøtta med vann så raskt som mulig etter tur.
HVORFOR: I tørkerammede områder må mennesker, ofte barna, gå langt for å hente vann til hele
familien. Dette er veldig tungt arbeid! For å merke
på kroppen hvor tungt det er kan dere prøve å
bære en bøtte med vann over en liten avstand.
SLIK GJØR DU: Dere deler opp gruppen i to lag.
(Hvis det ene laget har en person mer på sitt lag,
må den første gå en gang til helt til sist for at det
skal bli likt.) Ha med en voksen som kan være dommer og som kan hjelpe til hvis det blir for tungt å

bære. Bli enige om hvor langt dere skal bære bøtta.
10 meter bort og 10 meter tilbake, for eksempel.
Så begynner konkurransen: Den første på hvert lag
starter med å bære bøtta fram og tilbake, så overleveres bøtta til nummer to som også går fram og
tilbake med den – og så videre. Det første laget der
alle har båret bøtta fram og tilbake er vinnerne!
Ha en liten oppsummering sammen om hva dere
syntes. Var det veldig tungt? Tror dere at dere
bruker mer vann om dagen enn dere bar i bøtta?
Sannsynligvis! Hver gang du trekker opp toalettet
bruker du 6 liter! En gjennomsnittsperson i Norge
bruker rundt 200 liter vann hver dag.
ELLERS: Vær forsiktige med hvor mye vann dere har
i bøtta, dere må ikke skade dere når dere bærer. Ha
med en voksen som kan hjelpe hvis det blir for tungt.
TRE GODE GRUNNER TIL Å
ARRANGERE VANNSTAFETT:
1. Du merker på kroppen hvordan barn har det
andre steder i verden.
2. Dere tenker litt over at vi tar vann for gitt her
hjemme.
3. Kanskje dere lar mindre vann renne fra nå av?

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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KLIMATRIKSET VIETNAM
– FOR LITT ELDRE MILJØAGENTER
DU TRENGER:
Seks personer (i tillegg til leder) –
resten er publikum.
Navneskilt til seks personer: Beate
Bonde, Kjetil Kjøpmann, Trine Transportør, Frank Fabrikkeier, Tore
Trailersjåfør, Knut Kaffedrikker.

skade våre land. Det har ikke fattige land som
Bangladesh. Etter rollespillet kan dere snakke
om hvor mye hvert land slipper ut av CO2.
Tallene står under hvert flagg her på denne
siden (Tall fra www.globalis.no. Statistikk fra
2010). Tallene sier også noe om hvem som har
ansvaret for å gjøre noe med utslippene:

Fire stoler
Et tau eller langt tøystykke, helst blått

Qatar: 40,1 tonn per
innbygger i året

ÅRSTID: Alle
HVA: Lære om hvem som blir rammet hardest
av klimaendringer gjennom rollespill.
HVORFOR: Aktiviteten viser gjennom rollespill
at det er de rike i verden som slipper ut klimagasser, men at det er de fattige det går ut over.
Vi kan beskytte oss mot klimaendringene og har
penger til å ordne opp om klimaendringer skulle
Bejing.
FOTO: Kevin Dooley / Flickr

USA: 17,5 tonn per
innbyggeri året

Norge: 11,7 tonn
per innbygger i året

Kina: 6,18 tonn per
innbygger i året

Vietnam: 1,71 tonn
per innbygger i året

Bangladesh: 0,38 tonn Kenya: 0,31 tonn
per innbygger i året
per innbygger i året.
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SLIK GJØR DU:
Du får seks miljøagenter til å være med og de får
hvert sitt navneskilt: Beate Bonde, Kjetil Kjøpmann, Trine Transportør, Frank Fabrikkeier, Tore
Trailersjåfør, Knut Kaffedrikker. La Beate Bonde
og Kjetil Kjøpmann stå, mens de andre får sitte på
stoler. Så forteller du litt om hver av dem. Begynn
hos bonden:
1. Dette er Beate Bonde. Hun bor i en liten landsby i Vietnam og dyrker kaffe. Beate har ikke bil
eller moped. Hun pleier å lage maten til familien
sin over et ildsted, og slipper derfor ut lite CO2.
2. Her er Kjetil Kjøpmann. Han bor også i Vietnam, men i den største byen – Ho Chi Minh City.
Han har en liten, gammel lastebil som han bruker
til å kjøre rundt til landsbyene i området og kjøper
opp kaffebønner. Kjetil har en gasskomfyr, og
siden han kjører lastebil slipper han ut litt CO2.
3. Møt Trine Transportør. Hun eier en stor lastebåt som hun bruker til å frakte kaffebønnene fra
Vietnam til Qatar i Midtøsten. Siden hun bor i det
rike landet Qatar har hun både bil, vaskemaskin,
gasskomfyr og mange andre ting som krever
energi. Dessuten forurenser lastebåten hennes
kraftig.
4. Frank Fabrikkeier eier fabrikken som maler
kaffen og putter den i kaffeposer. Han er også
fra Qatar, har alt det som Trine har, pluss to biler
i tillegg. Livsstilen hans, sammen med all forurensingen fabrikken slipper ut, gjør at han slipper
ut en masse CO2.
5. Når kaffen kommer til Norge er det Tore Trailersjåfør som kjører fra Oslo til butikken der dere
bor. Tore er en typisk nordmann: Han har bil, en
sønn med moped, og mange andre ting. Han flyr
til Syden en gang i året, og traileren hans slipper
ut masse eksos.
6. Til slutt har vi Knut Kaffedrikker. Han drikker
kaffe minst 3 ganger om dagen. Knut dusjer ofte
og i varmt vann, og blir kjørt rundt mange steder

i familiens bil. Men han er flink til å ta toget i
stedet for fly.
Det er altså de rike i Norge og Qatar som slipper ut det meste av klimagassene.
Når alle har fått med seg det, skal du vise hva
som skjer når utslippene fører til klimaendringer.
Si at klimaforskere har sterke bevis for at menneskers CO2-utslipp fører til klimaendringer.
Det betyr at havnivået stiger.
Og i vårt rollespill stiger havnivået med en meter! Finn fram tauet som skal være et symbol på
at havet stiger. Få hjelp til å løfte tauet opp en
meter framfor de seks deltakerne. Nå har de to
fra Vietnam med vann til livet, noe som betyr at
jordbruket blir oversvømt og Beate Bonde ikke
kan dyrke kaffebønner lenger. Hva gjør de fire
fra Qatar og Norge? Jo, de klatrer opp på stolene sine (i alle fall om du tipser dem om det).
Snakk litt om hva dere syntes om denne aktiviteten. Hva kan vi i Norge gjøre? Fikk dere noen
ideer? Skriv de inn til oss på hovedkvarteret!
ELLERS: Dette er en fin aktivitet for de litt
eldre miljøagentene. Få gjerne en voksen til å
være instruktør!
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ALLE BARN KAN VÆRE MILJØAGENTER!
Som medlem i Miljøagentene får du:
5 nummer av medlemsbladet Miljøagentrapporten
mulighet til å være en ekte miljøagent og få hemmelige oppdrag
opprette din egen profil på nettsiden
muligheten til å være med i et lokallag
være miljøjournalist og publisere egne saker i medlemsbladet Miljøagentrapporten

FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Les mer om Miljøagentene på www.miljoagentene.no.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på TLF: 96 90 18 20,
eller sende en e-post til post@miljoagentene.no.

