
1. Hvilket av disse dyrene er truet i Norge?
a) Ulv                       b) Katt                          c) Hund

TRUEDE
DYREARTER

2. Hva heter det største rovdyret i verden?
a) Isbjørn             b) Elefant                c) Kjempetiger

3. Hvor bor elefantene hen?
a) Afrika og Asia        b) Trondheim          c) Danmark

-For de litt yngre!?
MILJØAGENTENES



LIVET
UNDER VANN

1. Hvorfor blir korallrevene i havet ødelagt?

a) Fordi vi forurenser havet                 b) Haiene spiser dem opp
c) Menneskene stjeler all korallen

2. Hvor lang tid tar det før en plastpose nedbrytes hvis den havner 
i havet?

a) 6 måneder            b) 3-5 år           c) 10-20 år

3. Vi mennesker kaster tonnevis med plast i havet. Men hvorfor 
havner så mye av plasten i magen på fiskene?
a) Fiskene spiser plast fordi 
de tror det er mat.

b) Fiskene spiser plast fordi 
det er sunt for dem.

c) Fiskene synes plasten smak-
er bedre enn vanlig mat.

-For de litt yngre!?
MILJØAGENTENES



1. Hvem blir klimaendringene verst for?
a) Danskene              b) Svenskene              c) De fattige i verden

KLIMA

3. Hvorfor blir det klimaendringer?
a) Klimaendringer skjer helt naturlig av seg selv og ikke på grunn av 
noe annet
b) Det blir klimaendringer fordi vi planter for mange kornåkre
c) Klimagassutslipp har en stor del av skylden

2. Hva skjer med isbjørnen når klimaendringene øker?
a) Den mister hjemmet sitt, fordi isen den bor på smelter
b) Den reiser på ferie til kaldere strøk
c) Den skifter farge og blir til en brun bjørn i stedet

CO2

CO2 CO2

-For de litt yngre!?
MILJØAGENTENES



ENERGI

3. Hva er mest miljøvennlig å 
varme opp huset sitt med?
a) Oljefyr        b) Varmepumpe
c) Panelovn

2. Hva gjør et solcellepanel?
a) Gjør energien fra solen om 
til elektrisitet
b) Gjør energien fra solen om 
til drikkevann
c) Gjør elektrisitet om til 
solenergi

1. Hvilken av disse kan gi 
oss den mest miljøvennlige 
energien?
a) Olje                 b) Atomkraft
c) Solcellepanel

-For de litt yngre!?
MILJØAGENTENES



FORBRUK

3. Hva betyr det at en shampo har Svanemerket på flasken?
a) At shampoen ikke er skadelig for svaner
b) At shampoen er laget av fuglefjær
c) At shampoen ikke er skadelig for miljøet

2. Hvorfor bør vi unngå kjeks og godteri som inneholder 
palmeolje?
a) Fordi palmeoljen gjør at godteriet går ut på dato tidligere
b) Fordi palmeolje ødelegger regnskogen
c) Fordi palmeolje er skadelig for tennene

1. Hva skal vi gjøre med brukte batterier?
a) Levere dem inn til gjenvinning, på en butikk eller miljøstasjon
b) Kaste dem i restsøpla
c) Legge dem i beholderen for glass- og metallgjenvinning

-For de litt yngre!?
MILJØAGENTENES



VÅR FELLES

JORDKLODE

3. Hvorfor blir havet surere?
a) Fordi vi slipper ut så mye CO2 og mye av det havner i havet. 
Da blir havet surere.
b) På grunn av all fisken som tisser i havet
c) Fordi det vokser mer og mer alger i havet

1. Hvor ble FNs klimatoppmøte holdt i 2018?
a) Paris i Frankrike        b) Katowice i Polen         c) Bonn i Tyskland

2. I hvilket land bor det færrest mennesker med tilgang til rent 
vann?
a) Norge                    b) Danmark                     c) Papua Ny-Guinea
   

-For de litt yngre!?
MILJØAGENTENES



1. Hvilket transportmiddel forurenser mest i Norge?
a) Bil                                   b) Buss                                    c) Fly

TRANSPORT

3. Hva er mest miljøvennlig?
a) Kjøre bil til skolen
b) Kjøre elbil til skolen
c) Gå eller sykle til skolen

2. Hvilken av disse hører ikke med til kollektivtransport?
a) Buss                              b) Personbil                               c) Trikk

-For de litt yngre!?
MILJØAGENTENES



-For de litt yngre!

TRUEDE DYREARTER
1. Ulv            2. Isbjørn
3. Afrika og Asia

KLIMA
1. De fattige i verden
2. Den mister hjemmet sitt, 
fordi isen den bor på smelter
3. Klimagassutslipp har en 
stor del av skylden

ENERGI
1. Solcellepanel
2. Gjør energien fra solen om til 
elektrisitet

3. Varmepumpe

FORBRUK
1. Levere dem inn til gjenvinning, 
på en butikk eller miljøstasjon
2. Fordi palmeolje ødelegger 
regnskogen
3. At shampoen ikke er skadelig 
for miljøet

FASIT

LIVET UNDER VANN
1. Fordi vi forurenser havet

2. 10-20 år
3. Fiskene spiser plast fordi de 
tror det er mat.

VÅR FELLES JORDKLODE 
1. Katowice i Polen  
2. Papua Ny-Guinea
3. Fordi vi slipper ut så mye 
CO2 og mye av det havner i 
havet. Da blir havet surere.

TRANSPORT
1. Bil
2. Personbil
3. Gå eller sykle til skolen

?
MILJØAGENTENES




