
Klar for å bli Beintøff 

Mandag 2. september starter Beintøft 2019, Norges største gå-til-
skolen-aksjon for barn. I løpet av september, skal over 47.300 
skoleelever ta beina fatt og konkurrere i å reise miljøvennlig til 
skolen.  
 
- Målet med Beintøft er å inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt 
til skolen. På denne måten er man med på å forurense mindre, skape 
tryggere skoleveier, få bedre helse og ikke minst ta vare på naturen, 
sier prosjektleder Kaspar Tjeldflaat Steudel i Miljøagentene. 
 
Høstens tøffeste konkurranse 
Beintøft går fra 2. til 29. september og er Miljøagentenes tøffeste kampanje. Alle skoleklasser fra 
1. til 7. trinn vil konkurrere om å vinne den gjeve 1. plassen og 30.000 kroner til klassekassen.  
 
- Det er viktig for Miljøagentene at barna får mulighet til å påvirke de voksne til å ta 
miljøvennlige valg i hverdagen. Dette kan for eksempel være å la bilen stå og gå sammen med 
barna til skolen, utdyper Tjeldflaat Steudel.  
 
Etter at Beintøft startet i 2015 har elevene lagt bak seg over 2,6 millioner mil og spart miljøet for 
mer enn 350.000 kg CO2.  
 
BlimE 
Beintøft er en nasjonal konkurranse og kick-off vil i år finne sted på Gyllenborg skole i Tromsø. 
345 konkurranselystene elever skal være med på markeringen som starter ved Erling Bangsunds 
plass. Sammen skal elever og lærere gå sammen til skolen der de får servert fiskekaker fra 
Norges Råfisklag, samt kul underholdning i skolens nye amfi.  
 
Miljøagentene har, sammen med Lasse Lauritz Pettersen fra Tromsø kommune, klart å spikre 
sammen et artig program.  
 
- Ordfører Kristin Røymo skal kick-starte det hele med en tale, før rektor trapper opp og ønsker 
velkommen. Så skal 7. klassingene, Andreas og Leni, holde en appell, før Youtube-atletene 
«Turntvillingene» avslutter seansen med BlimE-dansen, sier Tjeldflaat Steudel spent. 
 
Gå sammen for fremtiden 
Mens politikerne krangler om bompenger og oljeboring, ser barn og unge seg lei av å vente.  
Årets hovedtema for Beintøft er «gå sammen for fremtiden», og handler like mye om å samles 
rundt et felles mål, som å komme seg til og fra skolen på miljøvennlig vis.  

 
- Barna vil uten tvil vise de voksne og politikerne at det faktisk går an å implementere en 
grønnere livsstil i en hektisk hverdag, avslutter Tjeldflaat Steudel. 

 



 
Om Beintøft: 
Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon, og varer i hele september. Med Beintøft ønsker 
Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av miljøproblemene 
tilknyttet bilkjøring i skole og lokalsamfunn. Miljøvennlig transport til og fra skolen gir mindre 
luftforurensing lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige 
situasjoner, og barna blir mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen. Beintøft 
er en nasjonal kampanje i regi av Miljøagentene, i samarbeid med Loop Miljøskole og støttet av 
Miljødirektoratet, Samferdselsdepartementet, Handelens Miljøfond og Norad. Mer info finner 
du på www.beintoft.no.  

 

Om Miljøagentene: 
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon.  Vi jobber for å gi barn troen på seg selv, 
framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere 
framtid for jorda og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe 
sammen for å ta bedre vare på jordkloden vår. Alle miljøagenter har rett til å si ifra. Hvis alle gjør 
litt hver dag kan vi få til mye sammen! Mer info om Miljøagentene: www.miljoagentene.no.   
 
 

 

 
 

Link til pressebilder, pressemelding og pressemateriell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjonsrådgiver: 
Helen Mehammer 
Mobil: 984 58 835 
helen@miljoagentene.no  

Prosjektleder: 
Kaspar Tjeldflaat Steudel 
Mobil: 482 04 573 
kaspar@miljoagentene.no  

Prosjektleder: 
Julie Vestgren Pettersen 
Mobil: 991 69 894 
julie@miljoagentene.no  


