
-For de eldre!

1. Hvilke av disse dyrene kan ikke 
svømme?

a) Orangutang        b) Neshorn
c) Morfosommerfugl

TRUEDE
DYREARTER

2. Hvilket av disse dyrene er truet i 
Norge?

a) Børsteflaggermus
b) Hoggorm                 c) Hjort

4. Hva heter det største 
rovdyret i verden?

a) Isbjørn              b) Blåhval
c) Bengalsk tiger

3. Hvilket av disse dyrene bor ikke i 
elven i Amazonas?

a) Den rosa delfinen

b) Spekkhoggeren

c) Den elektriske ålen

5. I hvilke verdensdeler bor det 
ville elefanter?

a) Afrika og Asia

b) Afrika og Sør-Amerika

c) Afrika og Europa

?
MILJØAGENTENES



-For de eldre!

1. Hva ødelegger mange av havets 
korallrev?

a) Korallbleking fordi havtemper-
aturen stiger
b) Haier på jakt
c) Fuglene spiser dem opp

LIVET UNDER VANN

2. Vi mennesker kaster tonnevis 
med plast i havet. 
Men hvorfor havner så mye av 
plasten i magen på fiskene?

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

b) Fiskene spiser plast fordi de 
tror det er mat.

c) Fiskene spiser plast fordi de 
synes plasten smaker bedre enn 
vanlig mat.

4. Hvorfor stiger havet?

a) Fordi det blir varmere på grunn av 
klimaendringene

b) Fordi det regner så mye

c) Fordi det blir født flere hvaler enn 
før og de tar stor plass i havet

3. Hvor lang tid tar det før en plast-
pose nedbrytes hvis den havner i 
havet?

a) 1 år      b) 3-5 år      c) 10-20 år

5. Marianergropen i Stillehavet er 
havets dypeste punkt. Hvor dyp er 
den?

a) 2 Km        b) 11 Km        c) 7 Km

?
MILJØAGENTENES



-For de eldre!

1. Hvem rammes hardest av 
klimaendringer?

a) Verdens fattige    b) Europeerne

c) Folk i USA

KLIMA

5. Hva er ikke sant om klimaen-
dringer?

a) Klimaendringene vil snart 
stoppe opp helt av seg selv

b) Isen på polene smelter mer når 
det blir mer klimaendringer

c) Hvis det blir enda varmere, kan 
mange øyer i Stillehavet havne 
under vann

3. Hva gjør Ozonlaget?

a) Beskytter oss mot farlige 
ultrafiolette stråler fra solen

b) Sørger for at det blir årstider på 
jorden

c) Passer på at det ikke blir dårlig vær

2. Hva skjer med isbjørnen når 
klimaendringene øker?

a) Den reiser på ferie til kaldere strøk

b) Den mister leveområdene sine, 
fordi isen den bor på smelter

c) Den skifter farge og blir til en 
brun bjørn i stedet

4. 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

CO2

CO2 CO2

?
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-For de eldre!

1. Hvilken av disse er en kilde til 
fornybar energi?

a) Vind      b) Olje       c) Naurgass

ENERGI

5. Hva er bioenergi?

a) Energi vi henter ut fra planter og 
dyr

b) Energi fra oljeboring

c) Energi fra atomkraft

4. Hva gjør et solcellepanel?

a) Gjør elektrisitet om til solenergi

b) Gjør energien fra solen om til 
drikkevann

c) Gjør energien fra solen om til 
elektrisitet

2. Hvor stor del av energifor- 
bruket i Norge kommer fra fossil 
energi, som kull, olje og gass?

a) En tredjedel

b) Ca halvparten

c) Ingenting

3. Det er en fornybar energikilde 
som står bak det meste av all 
annen fornybar energi. Hvilken 
er det?

a) Solen       b) Vinden       c) Havet

?
MILJØAGENTENES



-For de eldre!

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

FORBRUK

3. Hva betyr det at et produkt er 
Svanemerket?

a) At det ikke er skadelig for svaner

b) At produktet inneholder 
fuglefjær

c) At det ikke er skadelig for miljøet

4. Hvorfor er bambustannbøster 
mer miljøvennlig enn plasttann-
børster?

a) Fordi de er nedbrytbare og plast-
tannbørster er ikke det

b) Fordi bambustannbørster ikke 
inneholder palmeolje

c) Fordi plasttannbørster er dyre å 
lage

5. Hvorfor hjelper du miljøet når 
du har en kjøttfri uke?

a) Fordi du promper mindre når du 
spiser mindre kjøtt

b) Fordi det er sunt for kroppen din 
å spise frukt og grønt

c) Fordi produksjon av kjøttmat 
skaper mer klimagassutslipp enn 
mat som kommer fra planter

2. Hvorfor bør vi unngå kjeks og 
godteri som inneholder palmeolje?

a) Fordi palmeoljen gjør at godteri-
et går ut på dato tidligere

b) Fordi produksjonen av palmeolje 
ødelegger regnskogen

c) Fordi palmeolje er skadelig for 
tennene

?
MILJØAGENTENES



-For de eldre!

1. Hvor ble FNs klimatoppmøte 
holdt i 2018?

a) Katowice i Polen

b) Paris i Frankrike

c) Bonn i Tyskland

VÅR FELLES

JORDKLODE

5. Hvor mange mennesker lever 
under fattigdomsgrensa på 1,90 
dollar dagen?

a) Ingen     b) 1 million mennesker

c) 767 millioner mennesker3. Hvilket av disse landene slipper 
ut mest CO2 per innbygger?

a) Norge      b) India     c) Tanzania

4. Hvorfor blir havet surere?

a) Fordi det vokser mer og mer 
alger i havet

b) På grunn av all fisken som  
tisser i havet

c) Fordi havet tar opp CO2 fra 
klimagassutslippene våre

2. I hvilket land bor det færrest 
mennesker med tilgang til rent 
vann?

a) Portugal                  b) Etiopia

c) Papua Ny-Guinea

?
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-For de eldre!

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

TRANSPORT

5. Hvor stor del av norske 
klimagassutslipp skyldes 
transport?
a) 20 %     b) 80 %     c) 31 %

4. Hva heter verdens mest 
kjente sykkelløp?
a) Tour de France
b) Lombardia rundt
c) Arctic Race

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

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

?
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-For de eldre!

TRUEDE DYREARTER
1. Morfosommerfugl    2. Børsteflaggermus 
3. Spekkhoggeren      4. Isbjørn
5. Afrika og Asia

ENERGI
1. Vind       
2. Ca halvparten
3. Solen
4. Gjør energien fra solen om til 
elektrisitet

5. Energi vi henter ut fra planter og dyr

LIVET UNDER VANN 
1. Korallbleking fordi havtemperaturen 
stiger
2. Fiskene spiser plast fordi de tror det 
er mat.
3. 10-20 år
4. Fordi det blir varmere på grunn av 
klimaendringene

5. 11 kilometer

 

VÅR FELLES JORDKLODE
1. Katowice i Polen   
2. Papua Ny-Guinea           3. Norge           
4. Fordi havet tar opp CO2 fra klima-
gassutslippene våre

5. 767 millioner mennesker

 

FASIT

KLIMA
1. Verdens fattige  
2. Den mister leveområdene sine, fordi 
isen den bor på smelter
3. Ozonlaget beskytter oss mot farlige 
ultrafiolette stråler fra solen
4. Klimagassutslipp har en stor del av 
skylden
5. Klimaendringene vil snart stoppe opp 
helt av seg selv

FORBRUK
1. Levere dem inn til gjenvinning, på en 
butikk eller miljøstasjon
2. Fordi produksjonen av palmeolje 
ødelegger regnskogen
3. At det ikke er skadelig for miljøet
4. Fordi de er nedbrytbare og plasttann-
børster er ikke det
5. Fordi produksjon av kjøttmat skaper 
mer klimagassutslipp enn mat som kom-
mer fra planer

TRANSPORT
1. Gå eller sykle til skolen             2. Bil
3. Personbil                4. Tour de France

5. 31 %

?
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