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Hei alle m
iljø

agenter!

      NAVN: Emil

YRKE: Miljøagent m
ed rett til 

å si ifra!

Hvorfor er du miljøagent? 
Jeg er miljøagent, for da kan 
jeg ha det gøy og bli kjent 
med andre samtidig som 
jeg gjør noe bra for miljøet!

Hvilke miljøsaker er du 
mest opptatt av?
Det er nok hogging av regn-
skogen og oljeboring.

Hva er ditt beste 
miljøtips?
Det er å verve flere 
miljøagenter!

Miljøvennlig hilsen 
fra Emil

@miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

@miljoagentene

                    A
LDER: 10 år

Har du sett at 
fuglene er tilbake?
Dette bladet har vi laget til ære 
for alle de små og store fuglene 
som nå er travelt opptatte med 
å bygge reder hvor de kan legge 
eggene sine. Fuglekvitter er et 
sikkert vårtegn.
 
Noen fugler bygger nokså enkle fugle- 
reder på bakken, som for eksempel 
måkene. Andre bygger godt beskyt-
tede reder i trær, som skjærene. Atter 
andre foretrekker å gjemme eggene 
sine i sprekker i gamle trær, som for 
eksempel kjøttmeisene. Hvis du har 
kikkert, ta den gjerne med neste gang 
du er på tur.
 
Men det er mange fugler som sliter 
med å finne en god plass å bygge reir. 
Heldigvis finnes det mange miljø-
agenter over hele landet som lager 
fuglekasser og henger dem opp i 
nærmiljøet sitt. Det er nyttig for fu-
glene, og samtidig veldig spennende 
å følge med på. Heng gjerne en fugle-
kasse utenfor vinduet ditt. Da kan du 
se på all aktiviteten når de flytter inn. 
Hvis du vil, kan du også åpne fuglekas-
sen og sniktitte på eggene og fugle- 
ungene når fuglemor er borte, men 
husk å ikke forstyrre dem for mye.
Endelig er det vår!

Fuglekvitter fra Hovedkvarteret

FO
TO

: P
riv

at

03
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MILJØAGENT!

VI ER HOVEDKVARTERET:
H E I !



Streiket for klimaet
TEKST  /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

Se for deg 1,5 millioner barn og unge. Det er 
så mange som streiket for klimaet i mars. I mer 
enn hundre forskjellige land demonstrerte ung-
dommene med krav om tiltak for å stanse klima- 
endringene. Bare i Norge var det over seksti 
skolestreiker. I Bergen streiket 4000, mens nær-
mere 20 000 demonstrerte i Oslo. 

Vindmøller i urørt natur 
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Statkraft CC

Noen ganger må man ha to tanker i hodet på 
én gang. Vindmøller kan både være bra og dår-
lig for naturen. På den ene siden gir de oss ren 
miljøvennlig energi. Det er bra når vi skal kutte 
i utslippene av klimagasser. På den andre siden 
er de farlige for fugler og skader store naturom-
råder, hvis de bygges på feil sted. Nå er det 
planer om å bygge store vindmølleparker ute i 
villmarka. Vindmøller bør heller bygges på sted-
er hvor de ikke ødelegger naturen.

Luksus-isbiter fra Svartisen
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Julian-G Albert Creative Commons 

Nå har et firma tenkt å ta is fra Svartisen og sel-
ge isbiter til rike folk i fine restauranter over hele 
verden. Flere tusen tonn is skal fraktes ut, blant 
annet med helikopter. Det har gjort naturvernere 
over hele landet sinte. Fjellnaturen er sårbar, og 
dyrelivet ved nasjonalparken vil bli forstyrret at 
motorstøy. Mange synes også det er guffent at 
noen vil ta is fra breen når den smelter på grunn 
av menneskeskapte klimaendringer.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Torsken får være i fred
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: FedBul, Istockphoto

Det er ingen spøk å svømme rundt i fjorden, når 
en skokk med fiskere forsøker å fange deg med 
kroker og garn. Torskene i Oslofjorden går nå ro-
ligere tider i møte. Det er så lite kysttorsk i denne 
fjorden at det blir forbudt å fange dem. På den 
måten kan bestanden vokse, slik at fjorden igjen 
kan bli full av fisk. Det er gode nyheter! 

Enda mer olje
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Harald Pettersen – Statoil

Samtidig som barn og ungdommer streiket for 
klimaet, sa Regjeringen ja til boring etter store 
mengder olje og gass. 
– Har ikke Regjeringen forstått alvoret i klima-

trusselen? Vi kan ikke fortsette å utvinne olje og 
gass i et så rått tempo når det verden nå trenger 
er dramatiske kutt i klimautslippene, sier Silje Ask 
Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Nei til gruveslam i norske fjorder
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Natur og Ungdom

Mange protesterer nå mot planene om å 
dumpe millioner av tonn med gruveavfall i rene 
norske fjorder. Ved Repparfjorden, Førdefjorden 
og Bøkfjorden er det planer om å hente metaller 

og mineraler ut av fjellet. Gruveavfallet vil de 
kaste i fjorden. Det vil føre til alvorlig forurensing 
og skade livet i sjøen, fordi slammet inneholder 
giftige stoffer. 
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FUGLENES FANTASTISKE EVNER
Dum som en gås, hønsehjerne, helt koko - har du hørt det før? Vi mennesker 
bruker ofte utrykk med dyr i for å kalle hverandre dumme. Snakk om å fornærme 
dyrene! Dyrene rundt oss er langt i fra dumme, og ofte har de utviklet sanser 
som på mange områder overgår våre. 
TEKST: Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen

Fugler har, som menneskene, 
en stor hjerne i forhold til stør-
relsen. Men siden fugler flyr, er 
det en fordel at hjernen deres er 
lett. Derfor er hjernen til fugler 
laget litt annerledes enn hjernen 
til mennesker, men likevel fun-
gerer den helt utmerket. Fak-
tisk er fugler mye smartere enn 
mange tror! 

Danser og regner matte
Trodde du at vi mennesker er de 
eneste som liker å gå på disco? 
Da har du ikke svingt deg med en 
papegøye! Papegøyer kan nem-
lig både danse og bevege seg 
til takten av musikk. Det finnes 
også fugler som lager nydelige 
fargerike mønstre av bær, glass-
biter og blomster for å imponere 

damefuglene. Kråkefugler klarer 
å løse gåter nesten like fort som 
en åtteåring, mens en annen fu-
gleart er ekspert på å dirke opp 
låser. Det finnes også fugler 
som kan telle og løse regneopp- 
gaver, de kan lage redskaper, 
huske bakover i tid og til og med 
planlegge hva de skal gjøre i 
fremtiden. 

Ravner og kråker er blant
 verdens smarteste fugler. 

FOTO: Istock
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Papegøyer kan både danse og bevege seg til takten av musikk.
FOTO: D Coetzee, Flickr

Fuglene er de eneste nålev-
ende dyr som har fjær. 

De fleste forskere mener at de 
stammer fra små rovdinosaurer. 
Fuglene går oppreist på bak-
bena og forbeina er utviklet 
til vinger. Knoklene er hule og 
lette, noe som kommer godt 
med når fuglene skal fly. Og de 
fleste fuglearter kan fly, selv om 
det finnes flere arter som ikke 
kan. Alle fuglearter legger egg.

Fuglene har vinger med store 
fjær. Det er disse fjærene 
som gjør at de kan fly.

Fuglekroppen er også dekket 
av fjær. Fuglenes kroppsfjær 
er dunete inn mot kroppen. 
Fuglene ”fanger” luft mellom 
fjærene. Når lufta varmes opp, 
isolerer den mot kulda. På 
samme måte kan vi beskytte
oss med tykke ullgensere om 
vinteren. Dette gjør at fuglene 
kan overleve selv om det kan 
være mange kuldegrader.

HVA ER EN FUGL?

FUGLEFJÆRENE
Kjempegod hukommelse
Husker du hvor du har lagt alle 
tingene på rommet ditt? Noen 
fugler kan gjemme over tretti 
tusen frø spredt over et område 
som er like stort som nesten ti 
fotballbaner, og likevel huske 
hvor de har lagt frøene mange 
måneder senere! 

Fuglene kjenner deg igjen
Når du ser deg i speilet så vet du 
at du ser et speilbilde av deg selv. 
Tidligere trodde man at dette 
bare var noe vi pattedyr klarte. 
Men forskerne har funnet ut at 
mange fugler kan kjenne igjen 
sitt eget speilbilde. Ikke bare kan 
de kjenne igjen seg selv – skjær-
er, ravner og kråker er eksempler 

på fugler som ser forskjell på oss, 
og vet godt hvem som er venn 
og fiende i nabolaget. Dette kan 
de huske i mange år, og fortelle 
både barna og vennene sine. 

Vær god med fuglene 
Fuglene rundt oss er fantastiske 
og spennende vesener som vi 
må ta godt vare på. Du kan også 
være med å hjelpe fuglene! På 
vinteren sliter fuglene i Norge 
med å finne mat. Da er det fint 
og gøy å gi mat til fuglene. Du 
kan legge ut frø eller brødrester, 
eller du kan lage en meisebolle 
og henge ut til fuglene. Et fu-
glehus er også morsomt å ha i 
hagen. Og hvem vet, kanskje får 
du deg en helt egen fuglevenn!

KILDE: UIO: Naturhistorisk Museum

FOTO: Jim Champion, Flickr

Teksten er hentet fra kursheftet «Fugleskole», 
som er utviklet av Norsk Ornitologisk Forening
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...fossekallen er Norges nasjonalfugl?

...vandrealbatrossen er fuglen med størst vingespenn i verden?

Den har et vingespenn på over 3,5 meter.

...havørnen er Norges største rovfugl? Hunnen blir stør
re e

nn h
ann

en.
   

Svar: Ingen av landene, 

haner legger ikke egg.

Lille Ole spør 

sin far: Kan griser 

få små barn? 

Pappa: Ja visst! 

Ole: Så rart, jeg trodde de 

bare fikk små griser, jeg.

En hane la et 

egg på grensen mellom 

Norge og Sverige. Hvilket 

land fikk egget? 

Mamma: Kari, har du 

gitt gullfisken vann? 

Kari: Nei, den har ikke 

drukket opp det 
gamle ennå!

– Vet du hvorfor 

de tre små griser rømte 

hjemmefra?

– Fordi moren var 

et svin!

...strutsen er verdens tyngste fugl? Den kan bli rundt 150 kilo.Strutsen legger også de største fugleeggene i verden.

KILDE: abcnyheter.no

KILDE: abcnyheter.no

Jens: Mamma, vet du

 hvor mye tannkrem det er 

i en tannkremtube?

Mamma: Nei

Jens: Det vet jeg, det er to 

ganger frem og tilbake

 over sofaen.

VISSTE DU AT...



...strutsen er verdens tyngste fugl? Den kan bli rundt 150 kilo.Strutsen legger også de største fugleeggene i verden.

oppdr
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Bytt til deg nye klær!
Har du klær i skapet som du aldri bruker? Bruker du kun favoritt-

plaggene dine på skolen mens resten ligger glemt igjen i skapet? 

Vi nordmenn kjøper i dag dobbelt så mye klær i forhold til hva vi 

gjorde for 30 år siden – dette må vi gjøre noe med!

TEKST: Helen MehammerVi kjøper mange flere nye klær enn vi faktisk 

trenger. Dette er en vond trend som er vanskelig 

å bryte for ganske mange, og derfor er det viktig å 

tenke på hva man selv kan gjøre for å få ned overfor-

bruket av forskjellige varer, som for eksempel klær.

I dette oppdraget skal du gjøre minst ett av de 

to punktene under:1: Bytt bort dine egne klær til klær du har bruk for. Her 

kan du for eksempel oppsøke klesbyttemarkeder eller 

arrangere en klesbyttedag hjemme hos deg selv.

2: Oppfordre noen i familien som skal kjøpe nye 

klær til å bytte eller kjøpe brukt klær. Hvis de ikke 

har så veldig lyst, så prøver du en gang til ved å si at 

dette er det beste for jordkloden og barnas fremtid. 

Klarer du å overtale noen til dette gir du dem tom-

melen opp og et stort smil. Lykke til!
Vi vil gjerne vite hvordan oppdraget gikk! Løs opp-

draget på de Hemmelige sidene på miljoagentene.

no, så får du et nytt kult merke på Min side.
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Det blir stadig færre fugler i verden. Mange fuglearter 
som tidligere ikke var truet, er nå truet. Men hva er 
årsaken til det?
TEKST: Bjørn Erik Løken

HVA TRUER 
FUGLENE?

Mange havhester har plast i 
magene sine.
FOTO: Pixabay

Denne måka har funnet seg 
litt søppel å tygge på.
FOTO: Ingrid Taylar
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På verdensbasis er bestanden 
av nesten halvparten av verdens 
fuglearter på vei nedover. I Norge 
klarer skogsfuglene seg ganske 
bra mens sjøfugler er truet. Hele 
én av tre fuglearter i Norge står 
på rødlisten. Tap av leveområder, 
forurensing og plastforsøpling er 
blant de viktigste årsakene til at 
mange fuglearter sliter.

Plast 
Plast brytes ikke ned slik nat-
urlige materialer gjør. Derfor blir 
det bare mer og mer plast i na-
turen og havet. Når plasten her i 
Norge havner i havet, føres den 
videre med strømmen. Da blir 
den et problem for hele verden. 
Selv på øde strender hvor men-
nesker knapt nok ferdes, samles 
det enorme mengder med plast-
søppel. Man tror at én million 
sjøfugl dør hvert år på grunn av 
plastforsøpling! 
En av grunnene til dette er at 

mange fugler tror plasten er mat. 
Plasten tar opp plass i magesek-
ken til fuglene, og dette kan i 
verste fall gjøre at fuglene sulter 
i hjel. Langs norskekysten ser 

man at hele 90 % av sjøfuglarten 
Havhest har plast i magene 
sine. Andre fugler vikler seg inn 
i plastforsøpling, garnrester og 
lignende, og skader seg eller 
blir sittende fast. Internasjonale 
miljøorganisasjoner krever nå at 
plastforsøpling reduseres med 
minst 40 prosent innen 2020. 



Lundefuglen er en av 
flere truede sjøfuglarter 
i Norge.
FOTO: Boaworm Død fugl med plast i kroppen.

FOTO: Chris Jordan

Fugl som er tilsølt med olje.
FOTO: Igor Golubenkov
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Tap av leveområder
Tap av leveområder er en annen 
stor trussel mot fugler. I Norge 
har for eksempel flere myrer 
og elver tørket ut. Begge disse 
naturtypene er leveområder for 
mange fugler, og når de for- 
svinner, forsvinner også fuglene.

Oljesøl
Et annet problem for mange 
sjøfuglarter er oljesøl, men vi har 
blitt flinkere til å gjøre skadene 
så små som mulig. Nesten hvert 
år skjer det en oljeulykke langs 
norskekysten. I 1984 gikk en 
oljetanker på grunn i Alaska i 
USA, og enorme mengder olje 
rant ut i havet. En stor del av 
kysten ble tilgriset av olje, og 
200 000 sjøfugler og 4 000 
otere døde på grunn av oljesølet. 
I dag, 35 år senere, er det frem-
deles oljesøl på strender i områ-
det skipet gikk på grunn!

Vindmøller
Også vindmøller kan være farlige 
for fugler, selv om de er bra for 
naturen på andre måter. Vind-
møller skaper fornybar energi og 
det er bra. Men når vi får flere og 
flere vindmøller vil dette kunne 
være skadelig for enkelte arter. 
Vi vet at nærmere 50 havørner 
er drept av rotorbladene fra 
vindkraftanlegget på Smøla. Vi 
mennesker har behov for ren 
energi, landområder til boliger, 
skipstransport og mulighet til å 
transportere oss fra a til b. Fu-
glenes behov havner i andre rek-
ke. Hvordan kan vi dekke beho-
vene våre, slik at det ikke går ut 
over fuglene?



LOKALLAGS

NYTT

1. Oppstartsmøte på 
Karmøy 

Miljøagentene i Karmøy kom-
mune hadde 6. mars opp-
startsmøte med hele 28 opp-
møtte barn og 17 voksne. 
Lokallaget har base i Vormedal 
og har veldig mange planer for 
tiden som kommer. 

TEKST: Bjørn Erik Løken

2. Fuglekassesnekring 
hos miljøagentene på 
Jevnaker og Lunner 

Miljøagentene på Jevnaker og Lunner kombinerte fuglekassesnekring 
med oppstartsmøte 12. mars. Allerede fem dager senere hadde de 
første aktivitet i lokallaget, akedag med bål og grilling. 
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Hva skjer i lokallagene?
Les siste nytt her!



Miljøagentene i Levanger er 
oppe og går igjen etter en pause 
i aktiviteten i 2018, og benyttet 
anledningen til å demonstrere 
for klima fredag 22. mars. De 
traff blant andre ordføreren, og 
ble intervjuet av nåde Innherred 
og TrønderAvisa.

Spesialagent Lukas og resten av Miljøagentene på Askøy deltok 
på skolestreiken i Bergen, hvor Lukas holdt appell for over 3000 
demonstranter. Etter appellen gikk lokallaget i tog sammen med de 
andre fremmøtte. 

Miljøagentene Una fra Miljøagen-
tene i Indre Fosen, Klara fra Miljø-
agentene på Åsvang, og Bjørn 
Einar fra Miljøagentene på Sver-
resborg samarbeidet om å holde 
appell på skolestreiken i Trond-
heim for rundt 4000 tilhørere. 
De tok blant annet opp artsutryd-
delse, ren og bærekraftig energi, 
og at barn har rett til å si ifra!  

Miljøagentene i Arendal invi-
terte til plakatverksted på Li-
landgården. Over 30 barn og 
ungdom kom på verkstedet, 
og lokallagslederen Ole Chris-
tiano holdt appell på skole-
streiken. Blant de mange som 
hørte på var ordfører Robert 
Nordli.

4. Miljøagentene i 
Levanger på skolestreik

3. Miljøagentene på Askøy deltok på skolestreik

5. Skolestreik i Trondheim 6. Plakatverksted i 
Arendal
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Hva skjer i lokallagene?
Les siste nytt her!
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OPPDRAG FUGLEKASSE 
– BYGG ET HJEM TIL FUGLENE!

LAG KASSE TIL PERLEUGLA!

Nå er det vår og mange fugler trenger et sted å legge egg. Tenk om de kunne 
flytte inn i en ny fin kasse som du har laget! Som takk for hjelpen får du  
muligheten til å følge fuglenes familieliv. Det er veldig spennende og lærerikt!
TEKST: Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet, MIljøagentene og Stig Rygh-Johansen

Perleugla er en av våre minste ugler, 
og er en hyggelig leieboer å få i fugle- 
kassen. Den finnes stort sett over 
hele landet der det er skog. Her får du 
en oppskrift på hvordan du kan lage  
fuglekasse til perleugla!

En planke som er 20 cm bred og ca 2,5 meter lang
Sag
Hammer
Spiker (eller skruer hvis du har utstyr til det)
Noe å måle med
En blyant
Bor på 7,5 cm
Ståltråd eller tau til å feste tak og henge opp kassen
2 liter grov sagflis

Miljøagentene har sammen med Naturvernforbun-
det og Norsk Ornitologisk forening (organisasjonen 
for de som er interesserte i fugl) laget et kult pros-
jekt som heter Oppdrag Fuglekasse. Vi vil at lokallag 

over hele landet skal lage verksteder der alle kan 
komme og få hjelp til å snekre sin egen fuglekasse. 
Vi hjelper dere gjerne med å få det til. Vil ditt lokallag 
lage et verksted for fuglekassesnekring?

Det er ekstra mange 
perleugler når det er 
mange mus å fange i skogen. 
I slike år kan boligmangelen være 
stor. Da er det fint å hjelpe ugla ved å 
bygge kasse til den.
FOTO: Mdf, Wikimedia Commons

1. DU TRENGER:



Fest veggene til hverandre med tre spiker i hvert 
hjørne. Vær litt forsiktig når du hamrer slik at ikke 
plankene sprekker.
Pass på at du spikrer så rett du kan, slik at ikke 
spikrene stikker inn i kassa. Det er ikke noe hyggelig 
for fuglene.

Bor et 7,5 cm stort hull i den ene veggen ca 27 cm 
fra opp fra bunnen av kassa. 

Det er fint med et tak som er enkelt å løfte opp slik at 
man kan følge med på livet i kassa gjennom våren. 
Det gjør det også lett å rense kassa når fuglene har 
flyttet ut. Men det kan ikke være for løst! Derfor la-
ger vi et takfeste som holder taket på plass:

Ta mål til takfestet. Det skal passe inni kassa. Bruk 
samme teknikk som da du målte opp gulvet. Husk 
at bordene utvider seg litt i fuktig vær, så er klossen 
veldig trang å få i er det ikke sikkert du får av lokket 
senere.

2. TA RIKTIGE MÅL FOR:

3. SPIKRE SAMMEN:

4. HULL OG TAK:

4 vegger: 45 cm            Tak: ca 30 cm

Sag av bitene, vær så nøye du kan. Hvis ikke det blir 
helt perfekt er det helt greit.

Du vil få en plankerest som du skal bruke til gulv 
og takfeste seinere, så ta vare på den!

Når veggene er festet sammen kan du ta mål til gul-
vet. Det skal passe inni kassa.
Spikre gulvet fast med fem spiker. La det være litt 
avstand mellom gulv og kassevegger. Bordene ut-
vider seg litt i fuktig vær, og vi vil ikke at kassa skal 
sprenges.

Saken fortsetter på neste side

15
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Fest takfestet til taket med fire spiker. Det skal fes-
tes 1 planketykkelse ut fra tre av endene. Et triks er 
å måle med en liten plankerest.
Fyll kassen med et par liter grov sagflis før du setter 
på taket.

Man må også sette på en ekstra sikring slik at ikke 
taket faller av når det blåser. Derfor lager du en tak-
sikring:

Sett en spiker et stykke inn på hver side av kassa. 
Ikke spikre så langt at spikerne går gjennom og stik-
ker inn i kassa. Dra en ståltråd over taket. Surr den 
godt rundt spikerne. Nå er du klar til å henge opp 
kassa!

Gå inn på nettsiden Oppdragfuglekasse.no, så kan du lære mer om å snekre fuglekasser,  
lære mer om fugler og tips og triks til fuglekasse-eiere.

Du kan male og pynte kassa slik du selv vil, men 
bare på utsiden. Inni vil fuglen innrede selv. Pass 
også på at hullet er godt synlig.

5. SIKRE TAKET OG HENG OPP:

6. ELLERS:

Vi anbefaler å bruke ståltråd for å henge kasser i 
trær, eventuelt et tau laget av naturmaterialer. Husk: 
ikke skad treet – du må aldri spikre i et tre! Pass på 
å feste kassa godt! Det er kassebyggernes ansvar 
at ikke kassa faller ned og at fuglene er trygge.

Kil en pinne fast mellom treet og kassa. Da vil van-
net renne bak kassa hvis det regner, og fuglene vil 
ikke bli våte.

Heng opp kassa i et tre eller på en husvegg.
Heng kassa slik at fuglene lett kan fly ut og inn.
Pass på at det ikke er greiner og blader foran kassa.

Du kan henge opp en fuglekasse når som helst, 
men pass på å gjøre det i god tid  før hekkeseson-
gen til arten du tenker kan flytte inn.

Du kan sjekke fuglekassa av og til, men ikke for-
styrr fuglene under reirbygging og egglegging. Da 
er de ekstra sårbare.

Småfuglkassene trenger vedlikehold og ren-
gjøring en gang i året. Gjør dette i god tid før hek-
kesesongen starter. En god regel er å utføre ren-
holdet senest i påska. Men dersom kassene dine 
er ment for  ugler, må du gjøre det tidligere, fordi 
uglene starter hekkesesongen på ettervinteren, og 
kan legge egg allerede i mars.

Hold øye med kassene jevnlig. Pass på at de 
henger godt, og at lokket er på plass.
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MILJØAGENTENES 
PLASTPROSJEKT

For at dette søppelet ikke skal 
havne i havet, er det kjempevik-
tig at vi rydder opp så mye vi kan. 
Derfor skal Miljøagentene gjøre 
masse for å holde strender og 
havet rent denne våren. 

Tidligere i år fikk Miljøagentene 
en stor sjekk på 1,2 millioner kro-
ner fra Handelens Miljøfond for å 
rydde plastsøppel i hele Norge. 

Nå er våren her og snøen forsvinner. Da får vi tydelig 
se hvor mye søppel som har samlet seg på bakken i 
løpet av vinteren.
TEKST: Julie Vestgren Pettersen  /  FOTO: Adam Jones, Flickr

Dette skal blant annet gå til å 
ta i bruk «verdens beste digi-
tale verktøykasse», som Miljø-
agentene har fått fra blant an-
net droneorganisasjonen UAS 
Norway og en rekke andre ak-
tører. Denne våren får grupper 
med miljøagenter og lokallag 
muligheten til å bli ekte drone- 
piloter og lære seg hvordan man 
kan bruke droner for å kartlegge 

hvor man skal rydde. Det er gan-
ske kult! Ved hjelp av dronene 
kan vi finne søppel i områder 
det ikke er så lett å komme til.

Nå har vi ikke kommet så langt 
at vi har utviklet droner som fak-
tisk kan rydde for oss, så ryd- 
de må vi gjøre selv. Men det er 
ikke bare barnas ansvar å rydde 
opp, her må vi få med oss de 
voksne også! Det er tross alt 
de voksne som har skylden for 
mye av plastsøppelet. Derfor 
håper vi at gruppene og lokal-
lagene som blir dronepiloter 
vil forsøke å få med seg andre 
i sitt nærmiljø på en ryddeaks-
jon, etter at de har kartlagt hvor 
det er mest forsøplet. Da vil 
flere engasjere seg og bidra til 
et plastfritt hav. Det er bra for 
både oss mennesker, havet og 
alt som lever der!



MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!
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Frida og Victoria er 4 år, og plukker 
søppel når de er ute på tur, og på vei 
hjem fra barnehagen.

De har med seg hansker og plastposer, og 
syns det er spennende å se hvor mye søppel 
de klarer å finne.

Av og til finner de skatter også, som en fin 
stein, en hårspenne, eller små vårblomster som 
dukker opp overalt nå om våren.

Søppel eller skatt?
TEKST: Hanne Haugsnes Jensen  /  FOTO: Privat



Riktig svar står på side 33.

FOTO: JrPol, Wikimedia Commons

FOTO: Pavel Pakhomov, Wikimedia Commons

FOTO: Andreas Trepte, Wikimedia Commons FOTO: Basa Roland, Wikimedia Commons

FOTO: Katie Chan, Wikimedia Commons FOTO: Snowmanradio, Wikimedia Commons

HVOR BOR FUGLENE?
To av disse fuglene bor ikke ute i naturen i Norge. Kan du finne ut hvilke?

SPURV

DOMPAP

MÅKE TUKAN

FLAMINGO DUE

Send inn svaret til post@miljoagentene.no, eller fyll ut svarkupongen 
bak i bladet. 
Da kan du vinne en Miljøagent-T-skjorte!

Svarfrist: 1. juni 2019

Hvor mange steder i bladet finner du denne ugla? 
Tell med denne også.

TELL UGLER

19
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HØNER SOM KJÆLEDYR
Mange har hund eller katt som kosedyr. Hvorfor ikke 
satse på høner? Miljøagentene Tollak (4) og Vinjar 
(7) har alltid hatt fugler som kjæledyr. Da lærer de 
samtidig mye om hvor maten kommer fra.
TEKST  /  FOTO: Are Shaw Waage

Miljøagentene Tollak og Vinjar 
har høner som kjæledyr.

– Brundotten er min favoritt, 
sier Vinjar og går mot den lille 
hønseflokken.
Den brune høna skjønner at 

det er den som skal bli pluk-
ket opp. Den bøyer knærne og 
trekker vingene halvveis ut for å 
gjøre det lett og behagelig å bli 
plukket opp. De andre hønene 
bryr seg ikke, men fortsetter å 
sparke rundt seg og klukke og 
lete etter spiselige frø og kryp 
på gårdsplassen. Brundotten 
blir sittende på fanget til Vinjar i 
ti minutter. Imens prøver lillebror 
Tollak å få tak i en høne også. 
Det er ikke alltid hønene har lyst 
til å bli løftet av 4-åringen, men 
i dag gikk Svartdotten med på 
det. I hvert fall et par minutter.

Flokken består av fem høns 
av fire ulike raser. De er ruget 
fram av egg i mange størrelser 
og farger, og snart regner famil-
ien med å få fire-fem egg daglig. 
Store brune, små brune, grønne 
og grønnhvite.

Miljøagentene har vært med 
på hele prosessen. De la egg-
ene i rugemaskinen og passet 
på å etterfylle vann etter behov. 
Etter 21 dager i maskinen klek-
ket eggene, og guttene hjalp til 
med stellet de første ukene. De 

lærte også at familien kom til å 
lage mat av hanene, og at de 
bare kunne beholde hønene. Det 
var greit. Barna fikk også være 
med på å snekre buret, og de 
hjelper til med både eggsanking 
og ukentlig rengjøring.

Å holde egne høner er en fin hob-
by som dessuten gir svært kort- 
reiste egg og masse god gjødsel 
til rosene! Det er veldig enkelt, og 
går fint selv om man bor i en by, 
men da må man kanskje la være 
å ha hane. De spiser opp masse 
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Vaktler er også fine kjæledyr.

Tollak gir bort resten av 
matpakken sin til hønene.

Høner legger gjerne egg i ulike farger. Vinjar og Brundotten.

matrester, og hvis man koser mye 
med dem, så blir de også veldig 
tamme og tillitsfulle.

– Vi må beskytte hønene fra 
rovdyra. Om natten kan det være 
både rev og grevling som kan 

drepe hønene, så vi må alltid 
lukke døra til buret, sier Vinjar.
– En gang kom det en hauk inn i 

buret, men heldigvis ropte hønene 
så høyt at vi hørte det og pappa 
løp ut og jaget den bort før den 
spiste hønene våre, sier Tollak.

Miljøagentfamilien hadde vakt- 
ler før de fikk høner. De er enda 
lettere å passe, og man behøver 
ikke stor plass. De kan fint bo i et 
bur på terrassen og de kan være 
ute hele året uten ekstra varme. 
De legger massevis av små grå-
brune egg med svarte prikker. 
Hanene lager ikke særlig lyd, så 
man kan fint ruge fram nye kull 
når man måtte ønske. Men de 
blir ikke like tamme som vanlige 
høner, så de kan ikke gå fritt. De 
er dessuten ganske gode til å fly.



FUGLER I  
REGNSKOGEN

ARAPAPEGØYE 
– Elsker å spise leire og kan bli mer enn 50 år gammel!

HJELMKASUAR
– Gigantisk fugl med hjelm på hodet

Fugler gjør mye rart og kan være  
ganske underholdende å studere. 
Sjekk ut disse fem fuglene, som alle 
holder til i regnskogen!
KILDE: Regnskogfondet  /  TEKST OM KOLIBRI: Morten Høy

Arapapegøye
FOTO: Thomas Marent

Hjelmkasuar
FOTO: Safaris, Flickr

22

Den harde kammen eller «hjelmen» på hodet 
bruker kasuarene til å presse seg fram i tett  
skogskratt. Den har føtter med skarpe klør og kan 
sparke kraftig fra seg hvis den føler seg truet og 
går til angrep. Hjelmkasuaren er en stor strutse-
fugl, som lever i regnskogen i Australia og på Ny 
Guinea. Den blir omtrent like stor som et men-
neske og kan komme opp i 50 km/t når den løper! 

Hver dag møtes hundrevis av arapapegøyer 
ved elvebredder i Amazonas for å spise leire! Vi 
tror de gjør dette fordi leiren beskytter mot gift. Pa- 
pegøyenes favorittmat er frukt, nøtter og frø, men 
disse inneholder nettopp gift. Leiren er derfor et 
nødvendig kosttilskudd. Dessuten inneholder leiren 
verdifulle salter og mineraler, som gjør at fuglene 
holder seg friske og sterke. Kanskje det er derfor 
arapapegøyen kan bli mer enn 50 år gammel?

N

S
E

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



KOLIBRI
– Regnskogens flyvende juveler!

GARTNERFUGLEN 
– Pynter huset sitt for å imponere damene

NESHORNFUGLEN 
– Murer seg inne i månedsvis

Gartnerfugl 
FOTO: Shutterstock

Kolibri
FOTO: Thomas Marent

Neshornfugl
FOTO: Thomas Marent
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Gartnerfuglhannen ser kanskje litt 
grå og kjedelig ut, så for å tiltrekke seg 
hunner må han ty til andre metoder enn 
å kjekke seg med fargerike fjær. Derfor 
pynter han hjemmet sitt med frøkap-
sler, tomme nøtteskall og det han kan 
finne av søppel og andre fargerike sak-
er. Hunnen kommer så og sjekker om 
reiret er fint nok, og hvis hun ikke liker 
det, flyr hun videre. Det gjelder å holde 
hjemmet i stand, altså!

Når neshornfuglhunnen legger 
egg, stenger hun seg inne i en hul tre-
stamme. Åpningen i treet mures igjen 
med søle til det kun er en liten sprekk 
som står åpen. Fuglefar kommer med 
mat gjennom sprekken, og det er bra, 
for mor kan tilbringe opp til tre måned-
er her, sammen med ungene sine. Når 
ungene er store nok, bryter moren seg 
ut av hulen. Da har hun mistet både 
farger og fjør under oppholdet i treet.

I gnistrende grønn, turkis, blå, lilla og 
rosa fjærdrakt suser de rundt omkring 
i skogen på jakt etter nektar fra blom-
stene. De henger stille i luften når de 
suger nektar, mens vingene svirrer i en 
utrolig fart. 70-80 vingeslag i sekundet 
er vanlig for kolibrien. De raskeste kan 
fly opptil 150 km/t, og de kan fly både 
baklengs og sidelengs, rett opp eller 
ned, og til og med opp ned! Bieko-
librien er foresten verdens minste fugl.
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FUGLEKIKKING 
SOM HOBBY
Fugler er «overalt», og fuglekikking er dermed en 
hobby du kan drive med hver dag, både på skole-
veien, når du reiser på ferie eller går tur ute i naturen. 
TEKST: Norsk Ornitologisk Forening

Når du først har begynt å legge 
merke til dem, er de overalt! Du 
må også bruke hørselen, da opp-
dager du hvor fuglene er. Etter 
hvert som du blir flinkere, vil du 
oppdage at alle fugler har for-
skjellig sang og lyder. Da kan du 
si hvilke fugler du har rundt deg 
bare ved å bruke ørene!

Bruk kikkert
Uansett hvor du ser på fugler vil 
du ha stor nytte av en god kik-
kert. En kikkert som forstørrer 
åtte ganger er passelig for fugle-
kikking. Med en kikkert kommer 

du nærmere fuglene, og ser ting 
du ellers ikke ville sett. Du får 
også se hvor fine fuglene er på 
nært hold! 
Mange liker å ta bilder av fu-

gler. Da kan du studere dem når 
du kommer hjem, og spørre an-
dre (f.eks. på internett) om hva 
du har sett. Uansett må du ha 
en fuglebok, slik at du selv kan 
prøve å finne fuglen du har sett. 
Om våren er alle fuglene i sin fin-
este drakt, og er ofte litt lettere 
å kjenne igjen. Om høsten har 
alle fuglene fått unger, og det er 
derfor mange fugler å se! Da kan 
noen fuglearter fly i store flokker. 

Se etter kjennetegn
For å finne ut hvilken fugl du ser 
på, må du se etter fuglens kjen-
netegn som skiller fuglearten fra 
en annen. Se etter farger, møn-
stre, størrelse på nebb, lengde 
på vinger og stjert og form på 
hode. Noen fugler, som finkefu-
gler, har gjerne et kraftig nebb, 
mens de små sangerne har 
tynne nebb. Fuglenes utseende 
forteller oss noe om hvordan fu-
glene lever. For eksempel spiser 
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Havørna holder til ved kysten 
og i fjorder.
FOTO: Christoph Müller, Wikimedia Commons

Lundefuglen hekker på øyer 
langt til havs.
FOTO: Eysteinn Guðni Guðnason, Wikipedia

Kattugla finnes i store deler av 
Sør-Norge og i Trøndelag
FOTO: K.-M. Hansche, Wikimedia Commons

de fuglene som har tynt nebb 
som regel bare insekter. Det 
betyr at de vanligvis må fly vekk 
fra Norge når snøen kommer om 
vinteren. 

Bruk notatbok
Mange legger ut mat til fuglene i 
hagen sin, og lærer seg raskt de 
vanligste artene som holder til 
der. Oppsøker du skog, fjell el-
ler hav vil du se helt andre fugler 
der. Husk å ta med deg notat-

bok når du er på tur. Da kan du 
holde oversikt over hvilke arter 
du har sett, og hvor du har sett 
dem. De første årene du ser på 
fugler vil du stadig oppdage nye 
arter. Det er nokså vanskelig å 
se 100 forskjellige arter i Norge, 
men det er godt mulig med litt 
innsats. De som har sett aller 
flest arter i Norge har sett over 
400 arter, men de har sett på 
fugler hele livet og bruker hver 
dag til å se på fugler. 
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HVA SLAGS MAT SPISER FUGLENE?

Under finner du en liste over hvilken type mat vi kan tilby forskjellige fuglearter:

Det er lett å tenke at fuglene er godt rustet til å ta vare på seg selv og finne mat 
gjennom hele året. Dessverre er det ikke så enkelt. Vinteren er den tiden på 
året hvor de trives minst, og får de i seg dårlig mat, så blir de syke og får vondt 
i magen eller i verste fall dør.
TEKST: Helen Mehammer  /  KILDE: Dalane Lokallag – Norsk Ornitologisk Forening

Kjøttmeis, Blåmeis, Bokfink, Bjørkefink, Grønnsisik, Grønnfink, Dom-
pap, Gråsisik, Pilfink, Gråspurv, Spettmeis, Flaggspett, med flere.Stripete solsikkefrø

Havre, bygg og hvete

Fuglenek / Havrenek

Havregryn

Frukt og grønnsaker

Talg og spekk

Meiseball

Kokosnøtt og nøtter

Kokosfett, matfett og smult

Brød og kakesmuler

Peanøttsmør

Brød, frukt og grønnsaker

Kjøttmeis, Blåmeis, Bokfink, Bjørkefink, Grønnsisik, Grønnfink, 
Gråsisik, Pilfink, Gråspurv, Spettmeis, Flaggspett, med flere.

Gulspurv, Grønnfink, Dompap, med flere.

Rødstrupe, Jernspurv og andre ikke-frøspisere.

Stær, Svarttrost, Gråspurv, andre ikke-frøspisere.

Kjøttmeis, Blåmeis, Trekryper, Flaggspett, Skjære og Kråke.

Kjøttmeis, Blåmeis, Svartmeis, Spettmeis, Flaggspett, 
Grønnsisik, Gråsisik, Trekryper, med flere.

Kjøttmeis, Blåmeis, Svartmeis, Spettmeis, Flaggspett, 
Grønnsisik, Gråsisik, Trekryper, med flere.

Kjøttmeis, Blåmeis, Svartmeis, Spettmeis, Flaggspett, 
Grønnsisik, Gråsisik, Trekryper, med flere.

Jernspurv, Gjerdesmett, Rødstrupe, Blåmeis, Granmeis, Løvmeis

Kjøttmeis, Blåmeis, Spettmeis, Flaggspett, Grønnspett, Grønnfink, 
Svarttrost, med flere.

Ender, svaner, gjess, måker, duer, med flere.



OPPSKRIFT PÅ 
MEISEBOLLER
Det er en veldig lett løsning å kjøpe fugle-
mat på butikken. Ulempene er at frømat 
ofte kommer i nylonstrømper eller i plast-
nett. Derfor er det lurt å kjøpe inn behold-
ere og helle tørr fuglemat oppi. En annen 
måte å mate fuglene på er å lage egen  
fuglemat.

For å lage meiseboller trenger 
du følgende:

220 gram lettkokte havregryn

220 gram solsikkekjerner

110 gram hakkede hasselnøtter

60 gram hakkede mandler

500 gram plantefett (f.eks. delfiafett) uten 
salt

Pepperkakeformer, melkekartonger, papp-
kopper, eller liknende (for støping av figurer)

En eller annen form for oppheng (hyssing, 
bånd, eller liknende).

Fremgangsmåte:

1. Bland sammen de tørre ingrediensene.

2. Smelt delfiafettet i en kjele.

3. Bland delfiafettet sammen med de tørre 
ingrediensene.

4. Legg fyllet oppi en form sammen med et 
stykke hyssing til å henge opp med etterpå.

5. Legg formene i kjøleskapet eller et kjølig 
sted til den stivner, ta den ut av formen og 
heng den opp ute.

Lykke til!

Kilder: Norsk Ornitologisk Forening, miljolare.no, Dalane Lokallag – 
Norsk Ornitologisk Forening, Fuglevennen
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Blåmeis på 
meisebolle.
FOTO: Luc Viatour, 

Wikimedia Commons

Meiseboller kan lages i mange ulike former.
FOTO: Anne Holter-Hovind

Flaggspett-meisebolle.
FOTO: Anette C. Badendyck



Visste du at verdens tyngste papegøye 
bor på New Zealand og kan ikke fly?
KILDE: iucnredlist.org, New Zealand Birds Online, endangeredlist.org
BAKGRUNNSFOTO: Joachim S. Müller / Flickr

KAKAPO
Men selv om den ikke kan 
fly, er den ofte å finne høyt 
oppe i trærne. Den er nem-
lig flink til å klatre! Vingene 
til kakapoen fungerer nesten 
som en fallskjerm. Når den vil 
ned fra treet igjen, folder den 
ut de store vingene sine og 
daler mot bakken.

Når den ikke klatrer i trær, 
vralter den rundt nede på 
bakken. Den kan også være 
ganske rask, for den har 
sterke bein som gjør det lett 
å komme seg rundt. Noen 
ganger ser det nesten ut som 
at den jogger!

Kakapoen er verdens tyngste 
papegøye og veier opptil 4 
kilo. Den kan lagre masse fett 
på kroppen sin, noe som ikke 
er så vanlig hos fugler. Den 
henter energi fra fettlageret når 
den trenger det. Denne fuglen 
er slett ingen kjøtteter, men le-
ver blant annet av blader, bær, 
røtter og planter.
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Hvis du har lyst til å møte en 
kakapo, er det nok best å gå ut 
i skogen på natta, for det er da 
kakapoen er våken. Om dagen 
sover den gjerne under et kratt, 
eller i lave trær eller steingrotter. 

Når kakapoen føler seg truet, 
står den helt musestille. Dette 
gjør at rovfugler som ørner og 
falker ikke får øye på den. Men 
kakapoen har også en spesiell 

søt lukt, som gjør den lett å 
finne for dyr med god luktesans. 
Den største trusselen til kaka-
poen er derfor rovdyr som kat-
ter, røyskatter og rotter, fordi de 
bruker luktesansen når de jakter. 
Og selv om kakapoen kan være 
ganske rask, er katter og røyskat-
ter raskere. Tidligere fantes det 
ikke slike rovdyr på New Zea-
land. De kom hit sammen med 
mennesker som kom flyttende.



Kakapoene får sjelden unger. Det er også noe av 
årsaken til at det er så få av dem.
FOTO: Department of Conservation, Flickr

Kakapoen som også kalles uglepapegøye, er 
kjent som en vennlig fugl. Tidligere ble den i noen 
tilfeller brukt som kjæledyr.
FOTO: Brent Barrett, Wikimedia Commons
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Kakapoen lever bare på 
New Zealand og den er kritisk 
truet. Menneskene på New 
Zealand har forsøkt å hjelpe 
kakapoene, blant annet ved å 
flytte dem til steder hvor det 
ikke finnes dyr som jakter på 
dem. Ifølge den internasjonale 
rødlista finnes det 116 voksne 
kakapoer i verden i dag.
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REGNSKOGEN

Jeg synes at avskoging av regnskogene er 
et stort problem. Det er dumt at så mye av 
regnskogene blir hugget ned for at vi som bor 
i de rike landene skal få kjøtt fra kyr, sjokolade 
med palmeolje, soya til dyrefor og trær fra 
regnskogen til møbler. Vi kunne godt ha klart 
oss med kjøtt fra dyr i vårt eget land eller 
landene omkring, sjokolade med andre typer 
matolje, dyrefor uten soya og trær fra landet 
vi bor i til møbler. Mange millioner mennesker 
er avhengige av skogen for å få mat, brensel 
og medisin. 

Hvert eneste år blir veldig store områder 
med tropisk skog hogget og brent for å plante 
oljepalmer slik at vi skal få palmeolje. Palmeoljen 
er en billig matolje som utvinnes av oljepalmen. 
Jeg vil at Norge skal slutte med å bruke palme-
olje i matvarer, som for eksempel flere forskjel-
lige sjokolader og kjeks. 

Jeg synes det er skummelt at hvert femte 
sekund så forsvinner det regnskog ca. like stor 
som en fotballbane. I regnskogene finnes de 
økosystemene med flest arter på land. Mer enn 
halvparten av hele jordas arter lever i dem. 

Jeg er skuffet over at Norge har så mange 
matvarer som inneholder palmeolje. Om vi 
ikke klarer å kvitte oss med all palmeoljen i 
matvarene våre, så synes jeg i hvert fall at de 
produktene som inneholder palmeolje må være 
ganske tydelig merket slik at de som ikke øn-
sker å kjøpe dem på grunn av palmeoljen kan 
finne et annet alternativ og ikke kjøper noe som 
denne matoljen er i uten og ville det.

Miljøagent Amalie går i 6. klasse på Mosby oppvekstsenter. Her har hun 
skrevet en sak om regnskogen! 

FOTO: Jo, Flickr
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OLA ELVESTUEN
MILJØKJENDISEN

Hva er det kuleste med å være 
klima- og miljøminister?

– Det er at jeg får drive med så 
mye forskjellig og alt er svært in-
teressant. Jeg får jobbe med alt fra 
villaks til kollektivtransport og være 
med på klimakonferanser og møter 
med miljøagenter. Det er veldig 
spennende!

Hva er det vanskeligste med å 
være klima- og miljøminister?

– Vi gjør mye for miljøet. Men vi 
klarer ikke alltid å gjøre så mye at 
det skjer store nok endringer. Og 
det er det vanskelige med å være 
klima- og miljøminister.

Er det en miljøsak du brenner 
mer for enn andre?

– Jeg er opptatt av å jobbe for å 
få ned klimagassutslippene, både 
i Norge og internasjonalt. Jeg er 
også opptatt av å stoppe plast-
forurensingen av havet og å ta vare 
på naturen. Men det er vanskelig å 
sette den ene miljøsaken over den 
andre, for alt henger sammen.

Er du glad i å være ute i naturen?
– Ja, det er jeg. Jeg bruker nærom-

rådet mye. Siden jeg bor i Oslo, 
liker jeg å gå langs Akerselva, eller 
reise ut på øyene utenfor byen. Det 
er også fint å gå på lengre turer, en-

ten det er om sommeren eller vin-
teren, i skogen eller på fjellet. Hver 
gang jeg gjør det, tenker jeg: “Hvor-
for gjør jeg ikke dette oftere?”

Er du flink til å sortere søppel?
– Ja! Jeg er villig til å gå langt av 

gårde for å kaste glassemballasje i 
riktig kontainer. Man skal gjøre sitt! 
Det er viktig at avfallet som blir igjen 
etter oss havner på riktig sted.

Hva er ditt beste miljøtips?
– Det er å skaffe seg gode vaner: 

Sykle, reise kollektivt og gå når 
man kan!
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Ola Elvestuen er Norges miljøsjef! Han har jobbet 
med klima og miljø i mange år, og har fått en vepseart oppkalt 
etter seg. Siden januar 2018 har han arbeidet som klima- og miljøminister.

Ola Elvestuen møter miljøagenter fra Barnas Klimapanel, 
under klimaforhandlingene i Polen.
FOTO: Rasmus Norsted

Hvorfor bør barn engasjere seg 
i miljøet?

– Fordi barn har en stemme som 
blir hørt! Det så vi særlig under 
skolestreiken. Når barn står sam-
men og krever en endring, blir de 
voksne nødt til å lytte.

Har du en hilsen til 
miljøagentene?

– Fortsett å være miljøagenter, for 
dere er viktige! Både på grunn av 
jobben dere gjør selv, og fordi dere 
påvirker andre barn og voksne. Så 
stå på! 
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22. mars 2019 vil bli hugsa som ein historisk dag. 
Meir enn 70 stader i Noreg drog elevar ut for å aksjo-
nere for miljø, heller enn å vere på skulebenken. 
 TEKST: Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom

EIN HISTORISK DAG
Inspirert av den svenske 
16-åringen Greta Thunberg 
spurte me: «Kvifor skal me bry 
oss om vår framtid, når politi-
karane ikkje gjer det?». Det er 
regjeringa som skulkar unna 
jobben med å ta vare på naturen 
og klimaet vårt, ikkje elevane.

Oppmøtet var over all forvent-
ning. Til saman 40 000 ung-
dommar deltok på skulestrei-
kane rundt omkring i landet! Vår 
kamp for miljøet er dermed ein 
av dei største aksjonane i Noreg 
nokonsinne. Og det skulle berre 
mangle, for me veit at det hastar.

Kva skjer nå? Til tross for 
den utrulege mobiliseringa 22. 
mars, har regjeringa i skrivande 
stund ikkje gitt oss gjennomslag 
for krava våre om å slutte å leite 
etter olje, eller kutte dei norske 
klimagassutsleppa raskare. Og 
nettopp derfor må me fortsette 
å jobbe på, i Natur og Ungdom, 
i Miljøagentene og alle andre 
stader der me kan påverke. 
Unge har mindre makt i samfun-
net. Me sit ikkje på Stortinget 
eller i kommunestyra. Men gjen-
nom å bruke stemma vår har 
unge forandra verda før. Nå skal 
me gjere det igjen. 

Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom, held tale 
på skulestreiken utanfor Stortinget 22. mars.

FOTO: Sebastian Dahl
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NATUR OG UNGDOM
Natur og Ungdom er ungdommens miljøvernorganisasjon. 
I denne spalten kan du lese om hva de driver med!



 

Etter tre uker med intens jakt på brukte batterier, kan fjerdeklassingene nå gi seg 
selv et godt klapp på skulderen!
 TEKST: Helen Mehammer

1. PLASS: 4C ved Vigernes skole i Skedsmo vant 
30.000 kroner til klassekassen.

3. PLASS: 4B ved Eide skole i Eide 
vant 10.000 kroner til klassekassen.

2. PLASS: 4B ved Vardenes skole i Stavanger vant 
20.000 kroner til klassekassen.
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PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Plogging

PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?
1. Sant, 2. Usant, 3. Usant, 4. Sant, 
5. Sant, 6. Sant, 7. Usant, 8. Usant

LØSNINGERPÅ PREMIEOPPGAVENE I MILJØAGENTRAPPORTEN NR 1 2019

VINNERNE AV BATTERIJAKTEN 2019

LØSNING PÅ 
MINIAGENTOPPGAVEN 
SIDE 19
Disse bor ikke i Norge:

– TUKAN
– FLAMINGO

PREMIEOPPGAVE 3 - HVA HETER SOPPENE?
1. Steinsopp   2. Kantarell   3. Fluesopp

VINNERE:
En drone går til William Villa, 10 år, Vestnes.
En t-skjorte går til Sol Bratlie , 5 år, Gamle-
Fredrikstad.

Over 15.800 fjerdeklassinger fra hele Norge deltok i årets 
Batterijakt. Sammen har de klart å samle inn svimlende 
100,3 tonn brukte batterier. I hovedkonkurransen var det 
mange klasser som nådde maksimal poengsum på 2000 
poeng og vinnerne av Batterijakten 2019 måtte trekkes.

Ukesvinnere som mottar 
2.500 kroner hver:
 
Uke 1 – Tema: Batterikunst
4. trinn, Trones skole
4. trinn, Haugen skule
4A Eide skole

Uke 2 - Tema: Batterimesterskap
4 A Sandnes skole
4 A Birkeland skole
4 B Tonsenhagen skole
 
Uke 3 – Tema: Energi verden rundt
4C Grünerløkka skole
4 Meråker skole
4. trinn Steinerskolen i Moss



SVAR:

2
1

FØR 
B

IKKE 
DITT

ØNSKER

DEL AV OST

SLEM

DET VI 
SIER

OSS

IKKE 
UDELT

NOE DU 
LESER I

9

3

LITEN ELVHÅND-
VERKER

EVENTYR-
FORTELLER

TOSKETE

IKKE ROS

IKKE 
MÅ

STJELE

KOPP

SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så 
om på bokstavene i de gule rutene, da 
kommer du frem til en fugl som er truet i 
Norge. Kryss av for om du tror påstanden 

er sann eller usann. Leser du 
gjennom bladet, finner du svar 
på det meste!

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

1
2
3
4
5

7
8

6

Alle fugler 
kan fly.

Strutsen er 
verdens 
tyngste fugl.

Kråka er 
Norges 
nasjonalfugl.

Plast i 
havet truer 
sjøfuglene.

Fugler er de 
eneste dyrene 
med fjær.

Perleugla er 
Norges største 
ugle.

Kakapoen er 
verdens tyngste 
papegøye.

Kolibrien er 
verdens minste 
fugl.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:1. juni 2019Send inn svaret til:
post@miljoagentene.no

eller fyll ut slippen på neste 
side og send i posten.LYKKE TIL!



Fyll ut kupongen og send den inn, og bli med i 
trekningen av en miljøagent-T-skjorte! Svarfrist: 1. juni 2019.

Premieoppgave 1 - kryssord:

Løsningsordet er:  ....................................................................................

Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1: __________   2: __________   3: __________   4: __________

5: __________   6: __________   7: __________   8: __________

Premieoppgave 3 - Hva heter ugleartene?
1. Uglearten heter: ________________________________
2. Uglearten heter: ________________________________  

3. Uglearten heter: ________________________________   

Miniagentoppgave

Det er __________  ugler i bladet.

Fornavn:.......................................................................................................

Etternavn:....................................................................................................

Adresse:......................................................................................................

Postnummer og sted:...............................................................................

Mobil:....................................................Alder:.............................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 UGLEARTER PÅ RØDLISTA
Alle disse ugleartene står oppført som truet på den norske rødlista. 
Hva heter artene? Stokk om på bokstavene og finn det ut!

2.1. 3.

FOTO: Yzfr17, Wikimedia CommonsFOTO: Softeis, Wikimedia CommonsFOTO: Sven Začek, Wikimedia Commons

PLUGAPELBOUHR USALELGG
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LANDSMØTE
Miljøagentenes landsmøte 2019 blir 20.-22. september 

på Sørmarka Konferansehotell i Akershus.
På landsmøtet skal vi vedta Miljøagentenes vedtekter og avholde valg, 

men vi skal også leke, lære om miljøet, og bli kjent med miljøagenter fra hele Norge!
Alle er velkomne – både dere som er i lokallag og dere som ikke er det.

FØLG MED PÅ MILJOAGENTENE.NO FOR INFO OM PÅMELDING.


