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LEDER

Nå er vi flere enn 6.000 agenter for 
miljøet!
2017 har vært et år med stor vekst på alle fronter. Mest 
av alt gleder vi oss over at vi er blitt omkring 20% flere 
miljøagenter på bare ett år! 

Batterijakten har også satt rekord, med nærmere 
13.000 fjerdeklassinger i aksjon i mars. I september satte 
Beintøft rekord, med utrolige 36.000 deltakere.

Aldri før har vi vært så synlige i media som i 2017. Vi var 
nevnt i hele 716 medieoppslag i 2017.

Vi kan fortsette på lista: Aldri før har miljøagenter ryddet 
flere strender, aldri før har vi påvirket flere voksne, aldri før 
har vi hatt flere lokallag.

Veksten skyldes først og fremst et økende engasjement 
blant alle miljøagentene over hele landet, som snakker 
med sine venner, sine søsken, sine foreldre og sine lærere 
om hvor viktig det er å ta vare på jorda, og at det nytter å 
gjøre noe. Et positivt engasjement er et smittende engas-
jement. I 2017 har miljøagenter over hele landet vist at de 
kan ta ansvar for egen framtid.

Takk til alle miljøagenter, til alle voksne som hjelper til i 
lokallagene, til staben på hovedkvarteret, og til alle venner 
og støttespillere av Miljøagentene. Sammen gjør vi en for-
skjell for framtiden.

Are Shaw Waage, 
Daglig leder i Miljøagentene
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HØYDEPUNKTER 2017

Spesialagentsamling i mars.

Debatt med Knut Nærum 
på Deichmanske bibliotek i 
februar.

Landsmøte i Valdres i oktober.

Barnas Klimapanel på klimaforhandlingene i Bonn
i november.

Beintøft i september.

Helgesamling i Trøndelag i mai.

Regionsamling på Herdla i 
september.

Barnas Klimapanel ga ut sin 
tredje rapport i oktober.

Arendalsuka i august.

Batterijakten i mars.

Filmer med fokus på plastforsøpling i september og på TV 
under reklamefrie dager i desember.
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Siste helg i november var 120 miljøagenter og foreldre samlet til landsleir og 
landsmøte på Brennabu i Valdres! Det ble en spennende helg med fokus på 
samhold, uteaktiviteter og hva Miljøagentene skal gjøre de neste to årene.

LANDSLEIR

Hele landsleiren.

Under landsmøtet kom alle agentene tilstede med sine 
innspill til Miljøagentenes aktiviteter og viktigste saker de 
neste to årene. Hovedsakene de neste to årene blir: Plast i 
havet og marin forsøpling, regnskogen og miljøvennlig trans-
port. 

I tillegg fant vi ut at de aktivitetene flest har lyst til å gjøre er 
strandrydding og søppelplukking, landsleir og juleverksted. 
For å bli flere miljøagenter skal vi framover ha ekstra fokus på 
å komme i avisa og på TV, å besøke skoler og holde foredrag 
og å prøve å få kjendiser til å bli medlemmer.

Men helga skulle ikke bare bestå av møter. Deltakerne 
fikk være med på alt fra bekkevandling, trugetur, zip-line og 
leiravisverksted – til energikampen, terrengsykling, miljøven-
nlig matlaging og søppelkunst-verksted.

Søndag ble valgene avgjort: Til Barnas Klimapanel ble det 
valgt seks nye medlemmer og to gamle ble gjenvalgt. Det ble 
også valgt nye medlemmer til Barnas Råd, Miljøagentenes 
styre og valgkomiteen.

Landsleir og landsmøte 
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Råd OG UTVALG

Barnas Klimapanel består av åtte miljø- 
agenter, og ble formelt stiftet våren 
2015. 

Panelet velges på Miljøagentenes landsmøte, og består av 
miljøagenter bosatt i hele landet. Barnas Klimapanel samler 
inn innspill om klima og miljø fra barn over hele landet, og vi-
dereformidler disse til politikere og andre beslutningstakere.

I 2017 kom den tredje rapporten fra Barnas Klimapanel: 
«Tenk globalt og handle lokalt – Norske barn krever handling 
nå!» Rapporten er basert på hundrevis av innspill fra barn 
i hele landet som er bekymret for klimaendringer og jord-
klodens fremtid. Den tar særlig for seg fem tema som peker 
seg ut som spesielt viktig for norske barn:

1. Ta barn på alvor
2. Gjør noe for barn i andre land
3. Ta vare på naturen vår
4. Kjøp mindre og kast mindre – vi vil arve en ren jord!
5. Kutt klimagassutslippene!

Rapporten er lansert både på norsk og engelsk, og har 
blitt overrakt på høytidelig vis til en rekke politikere og an-
dre, som daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen, 
Stortingets energi- og miljøkomite, FNs Klimapanel, ord-
føreren i Haugesund og flere. 

Under klimatoppmøtet (COP23) i Bonn fokuserte Bar-
nas Klimapanel på å videreformidle norske barns tanker om 
fremtiden og verdens klimautfordringer. 

Barnas Klimapanel

Barnas Råd

Spesialagenter

Barnas Råd fungerer som et Rådgivende organ i saker 
som angår organisasjonen mellom landsmøteperiodene. På 
den måten får medlemmer muligheten til å si sin mening i 
saker som angår dem. I 2017 bestod Barnas Råd av 27 
medlemmer fra hele landet.

Gjennom hele året kan miljøagenter søke om å bli spe-
sialagenter. Miljøagentenes spesialagenter fungerer som 
ambassadører for organisasjonen, og de får muligheten til 
å representere Miljøagentene i media og andre offentlige 
sammenhenger. Andre oppdrag spesialagenter deltar på, er 
å stå på stand, verve nye medlemmer, teste aktiviteter og 
materiell og bidra i referansegrupper. I 2017 har mange av 
våre 60 spesialagenter vært synlige og tilstede i en rekke 
medieoppslag, på arrangementer og i møter med politikere 
og samarbeidspartnere.

I mars ble det arrangert en samling for alle spesialagen-
tene på Strandheim leirsted i Akershus. Det ble en helg fylt 
med morsomme og spennende aktiviteter, der spesialagen-
tene fikk opplæring og mer kunnskap om de ulike miljøsak-
ene barn er opptatte av.

Barnas Klimapanel møtte energi- og miljøkomiteen under klimaforhandlingene i Bonn.

– Vi er i Bonn fordi vår oppgave er å formidle barns me-
ninger om klima og miljø til de som bestemmer. Vi gleder oss 
til å videreformidle det barn fra hele Norges ønsker, innspill 
og bekymringer til politikerne, fortalte Penelope Lea (13) fra 
Barnas Klimapanel, i forkant av forhandlingene. 
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FINNMARK 
Lokallag:
Kirkenes

Alta

NORDLAND
Lokallag: 

Bodø 
Vågan

TROMS
Lokallag:
Tromsø

SØR-
TRØNDELAG

Lokallag:
Byneset     Sverresborg 

Malvik     Korsen    
 Åsvang   Klæbu 

Risvollan

NORD-
TRØNDELAG

Lokallag:
Flatanger  Levanger

Indre Fosen

 AKERSHUS 
Lokallag:

HEDMARK
Lokallag:

Hedemarken

OPPLAND
Lokallag:
Hadeland

VESTFOLD
Lokallag: 

Larvik     Lardal
Sandefjord

ØSTFOLD
Lokallag: 

Askim Moss
Spydeberg
Kråkerøy

BUSKERUD
Lokallag: 

LierTELEMARK
Lokallag: 
Grenland

OSLO
  Lokallag: 

Løren / Refstad
Oslo Sør      Veitvet

Grünerløkka 
Hosle

VEST-AGDER
Lokallag:

Flekkefjord 
Kristiansand

AUST-AGDER
Lokallag:
Arendal 

MØRE OG
 ROMSDAL

Lokallag:
Rauma

HORDALAND  
Lokallag: 

Kringlebotn    Søreide
Bergendalen Gård

Askøy

Ullensaker  Fornebu
Nesodden    Asker

Kolbotn
Ås

ROGALAND
Lokallag:

Haugesund
Stavanger

MILJØAGENTENES 
LOKALLAG

2017
De siste årene har Miljøagentene hatt 
som mål å øke antallet aktive lokallag 
rundt om i landet. I 2017 har vi virke-
lig sett resultatet av dette arbeidet!
Miljøagentenes lokallag er spredt over hele landet,
og gir barn mulighet til å utvikle sitt miljøengasjement
sammen med andre. Lokallagene arrangerer spen-
nende aktiviteter, opplæring og aksjoner i nærmil-
jøet. I løpet av 2017 hadde Miljøagentene 45 aktive 
lokallag over hele landet, samt tre fylkeslag. Dette 
er en økning på 50% siden i fjor!
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AKTIVITETER I LOKALLAGENE

Miljøagentene i Alta har hatt oppstartsmøte med miljøven-
nlig juleverksted.

Miljøagentene i Arendal har hatt flere spennende aktivi-
teter, blant annet har de hatt en stor feiring av Verdens Mil-
jødag med skogtur, grilling og natursti.

Miljøagentene i Asker er et nytt lokallag og ble startet opp 
i 2017.

Miljøagentene i Askim er nytt i 2017 og avsluttet året med 
juleverksted.

Miljøagentene på Askøy har deltatt på vardebrenning for 
et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og vært med på 
Camp Herdla (regionleir for Vestlandet).

Miljøagentene på Bergendalen Gård har holdt fiskemat-
kurs og hatt miljøvennlig juleverksted der de laget julepynt 
av gjenbrukt plast.

Miljøagentene i Bodø har jobbet mye med plastproblem-
atikk.

Miljøagentenes lokallag er organisert 
på ulike måter, der noen møtes ukent-
lig og andre møtes til noen få arrange-
menter i året. Her er eksempler på ak-
tiviteter gjennomført i 2017:

Miljøagentene på Byneset har vært med på regionsam-
ling for Trøndelag og hatt stand sammen med Grønn Barne-
by på Folkehelsedagen.

Miljøagentene i Flekkefjord har vært på salamandersafari

Miljøagentene på Fornebu har fortsatt samarbeidet med 
Fornebu S og har blant annet arrangert et vellykket klesbyt-
temarked på kjøpesenteret.

Miljøagentene i Grenland ble startet i 2017 og startet 
med besøk på DuVerden-senteret.

Nytt lokallag i Moss

Strandrydding i Haugesund



8

Vågan – overnattingstur i flott natur Miljøagentene i Arendal på tur

Miljøagentene på Grünerløkka startet opp våren 2017 
og har hatt stor suksess med aktiviteter under festivalen 
#mittgrønneoslo.

Miljøagentene i Haugesund har ryddet en strand og 
besøkt byhagen.

Miljøagentene på Hedemarken har vært på IKEA for å 
sette fokus på forbruk.

Miljøagentene på Hosle startet opp med brask og bram i 
forbindelse med den vellykkede Hoslefestivalen.

Miljøagentene i Indre Fosen var med på Miljøagentenes 
landsleir på Brennabu.

Miljøagentene i Kirkenes deltok med flere på landsleir, og 
to fra lokallaget ble valgt inn i Barnas Klimapanel.

Miljøagentene i Klæbu ble startet opp igjen i november 
etter å ha vært nedlagt noen år.

Miljøagentene på Kolbotn har vært på ryddetokt og ryddet 
Gjersjøen etterfulgt av ryddefest.

Miljøagentene på Korsen har laget fuglemat og ryddet en 
strand sammen med andre lokallag fra Trøndelag.

Miljøagentene i Kringlebotn har hatt fuglekassemekke-
verksted og stelt for både haner og høner.

Miljøagentene i Kristiansand har hatt kokkekurs og har 
lagd kunst av plastsøppel.

Miljøagentene på Kråkerøy startet opp i 2017, og har 
blant annet hatt en kjempestor ryddeaksjon og samlet plast 
sammen med Kystlotteriet.

Miljøagentene i Lardal har lagd fuglemat, sådd bievennlige 
blomster og ryddet strand.

Miljøagentene i Levanger er et nytt lokallag som ble start-
et opp i 2017.

Miljøagentene i Lier startet opp i 2017 med et populært 
klesbyttemarked.

Miljøagentene på Løren/Refstad har hatt juleverksted 
med sandblåsekunst.

Miljøagentene i Malvik har skrevet brev til statsministeren 
og fått svar.

Miljøagentene i Moss har deltatt på Din nabo er en drage 
og vært på salamander- og ormejakt.

Miljøagentene på Nesodden har hatt sommerfest på 
Steilene.

Miljøagentene i Oslo Sør har deltatt med handlenettverk-
sted på det lokale byttemarkedet på Bøler.

Miljøagentene i Rauma har hatt aktiviteter i forbindelse 
med Kunst i Natur.

Miljøagentene på Risvollan er et nytt lokallag som startet 
opp før sommeren 2017.

Miljøagentene i Sandefjord har vært på Knattholmen for å 
lære mer om havet og marin forsøpling.

Miljøagentene i Spydeberg har invitert med ordføreren og 
mange andre i kommunen til ryddedugnad.

Miljøagentene i Stavanger hadde stand på Miljøsøndag i 
Stavanger.

Miljøagentene på Sverresborg har vært på tur i Bymarka 
og kikket etter et viltkamera.

Miljøagentene på Søreide er et nytt lokallag som startet 
opp før jul 2017 med juleverksted.

Miljøagentene i Ullensaker er et nytt lokallag som startet 
opp med fuglekassesnekring i 2017.

Miljøagentene på Veitvet har mange spennende aktivi-
teter, blant annet en vellykket høsttur sammen med en skog-
vokter.

Miljøagentene i Vågan har hatt mange spennende aktivi-
teter og har program nesten hver uke.

Miljøagentene i Ås har vært på overnattingstur der de blant 
annet besøkte naturreservatet Nordre Øyeren og deltok på 
barnas våtmarksdager.

Miljøagentene i Åsvang har ryddet en åker og skrevet in-
nlegg til Adresseavisa som ble valgt ut som “Min hjertesak”.
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MILJØAGENTENE I MEDIA

Miljøagentene ble nevnt i 716 nyhetsoppslag, noe som 
gir et gjennomsnitt på nærmere 2 artikler per dag. Rekord-
tallene er i hovedsak et resultat av økt oppmerksomhet rundt 
våre store nasjonale skolekampanjer. Utover dette har Mil-
jøagentenes aktive lokallag over hele landet, med sine aksjon-
er og aktiviteter, bidratt til mange fine oppslag i lokale medier.

2017 har vist seg å bli nok et rekordår  
for medieomtale.

BatterijaktenBeintøft

Barnas Klimapanel

Nasjonal dekning

Lokale aksjoner
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SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Miljøagentene har et tett og godt samar-
beid med flere andre norske miljø- og ut-
viklingsorganisasjoner.
Barneombudet har hatt flere møtepunkt med Miljøagen-
tene gjennom året. Barneombud Anne Lindboe kom også 
med en hilsningstale til vårt landsmøte.

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene har hatt 
et godt samarbeid gjennom året, både lokalt og nasjonalt, og 
de holdt en hilsningstale på vårt landsmøte.

FN har vært viktig for å få til mye av arbeidet med Barnas Kli-
mapanel. FNs Klimapanel er velvillig til å sette av tid til å ta i 
mot innspill fra Barns Klimapanel, blant annet i forbindelse med 
klimatoppmøtet i Bonn.

ForUM. Forum for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon 
hvor Miljøagentene er medlem. I 2017 har vi samarbeidet om 
å sette fokus på FNs bærekraftsmål, blant annet gjennom et 
filmprosjekt i sosiale medier.

Frivillighet Norge er den største paraplyorganisasjonen for 
frivillig sektor i Norge. Miljøagentene ble medlem i 2017, og har 
allerede dette første året deltatt på flere relevante kurs, sem-
inarer og møteplasser. Frivillighet Norge jobber i særlig stor 
grad med rammevilkår for frivilligheten. 

Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet de 
grønne. Vi ser at en del miljøagenter har politiske ambisjoner, 
og at dette kan være en mulig vei videre for mange miljøagen-
ter, hvor de kan videreutvikle sitt engasjement for klima- og miljø 
på en politisk arena. Miljøagentene holdt hilsningstale på deres 
landsmøte i november til stor jubel.

Hold Norge Rent er en ny paraplyorganisasjon for både of-
fentlige, private og frivillige organisasjoner som er opptatt av 
forsøpling, og Miljøagentene har vært medlem siden første drifts-
år i 2015. I 2017 har vi hatt særlig mye kontakt med Hold Norge 
Rent, i forbindelse med plastprosjektet og strandrydding.

LNU er landsRådet for norske barne- og ungdomsorganis-
asjoner, som har omkring 100 medlemsorganisasjoner. Mil-
jøagentene ble fullverdig medlem av LNU i 2016, og har vært 
aktiv deltaker på flere relevante kurs og seminarer gjennom 
hele 2017. Miljøagentene har også jobbet aktivt for at LNU i 
større grad skal sette fokus på barneorganisasjoner.

Miljøhuset. Sekretariatet holder til i fine lokaler i Mariboes gate 
i Oslo sentrum, der vi også finner samarbeidsorganisasjoner 
som Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, 
Spire og Framtiden i våre hender. På denne måten har vi hele 
tiden kort vei til miljø- og utviklingsfaglig kompetanse som vi har 
benyttet oss av i flere samarbeidsprosjekter gjennom året.

Natur og Ungdom er Miljøagentenes storesøster, og en or-
ganisasjon vi samarbeider tett med. Medlemmene er litt eldre 
enn våre, men vi har samme syn på mange viktige miljø- og 
klimaspørsmål. I januar holdt vi hilsningstale på Natur og Un-
gdoms landsmøte, til stor jubel og trampeklapp fra publikum.

Naturvernforbundet, er de voksnes miljøvernorganisasjon 
og en viktig samarbeidspartner for Miljøagentene. Naturvern-
forbundet er representert i vårt styre. I 2017 har vi sammen 
arrangert Den store klesbyttedagen, som ble en stor suksess 
der mange tusen deltakere gjorde at over 15.000 klesplagg 
fant nye eiere. Vi samarbeider også om å tilby et familiemedlem-
skap, der de voksne blir medlem i Naturvernforbundet, og bar-
na blir medlem i Miljøagentene. Vi har dessuten et tett adminis-
trativt samarbeid med Naturvernforbundet.

Redd Barna ble en samarbeidspartner for Miljøagentene i 
2016, om klasseromsundervisningsopplegget «Det magiske 
klasserommet - Klima». Gjennom aksjonen Beintøft, har vi ledet 
mye trafikk inn til dette tilbudet, også i 2017.

Syklistenes Landsforbund har blitt en god partner i 2017, 
gjennom vår felles interesse i miljøvennlig transport. Samarbei-
det har særlig vært konsentrert omkring Beintøft, og ukesop-
pdraget som satte fokus på sykling til og fra skolen.

WWF har i mange år vært en partner som deler av sin kunnskap 
om truede dyrearter. Medlemsbladet Miljøagentrapporten 
henter stoff fra WWF til de fleste utgivelser. WWF holdt en 
hilsningstale til vårt landsmøte. 

FN har vært viktig for å få til 
mye av arbeidet med Barnas 
Klimapanel.
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KAMPANJER
Beintøft
Miljøagentene jobber for miljøvennlig transport og kutt 
av klimagassutslipp. I 2017 arrangerte vi for tredje gang 
Beintøft – en nasjonal konkurranse for hele barneskolen. 
Målet er å inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt 
til skolen. De 36.000 elevene som deltok i årets konkur-
ranse gikk til sammen 734.173 km og sparte 97.645 kg 
CO2 i løpet av konkurransen. Dette tilsvarer avstanden til 
månen, og nesten tilbake! Konkurransen gikk over fire uker, 
og hver uke var delt opp i temaer med tilhørende ukesop-
pdrag: Natur og lokalmiljø, sykkel, klima og verden og lufta 
vår. 7A på Grindhaug skole på Karmøy ble kåret til den 
aller beste Beintøft-klassen og stakk av med hovedpremien 
på 30.000 kroner, som vil komme hele klassen til gode og 
bidra til videre miljøaktivitet. 

Batterijakten 
I 2017 ble Batterijakten arrangert for femte gang med 
12.600 deltakere og komiker-kjendis Mikkel Niva som 
årets voksenambassadør. Alle fjerdeklassinger kan være 
med på konkurransen, som handler om å samle inn flest 
brukte batterier og levere dem inn til gjenvinning i løpet av 
tre uker. Kampanjen støtter opp om Miljøagentenes arbeid 
med resirkulering og gjenvinning, og ble i 2017 støttet av 
Clas Ohlson, Norsirk og Varta. I løpet av kampanjeperioden 
ble over 80 tonn batterier samlet til gjenvinning. Landets 
beste batterijegere var klasse 4A på Bryn skole i Oslo, som 
samlet inn 2.272 kg batterier. I konkurransen om høyeste 
vekt per elev vant klasse 4A ved Billefjord Sjøsamiske op-
pvekstsenter i Finnmark, som samlet inn 168 kg per elev. 
I tillegg ble det kåret vinnere av kreative bildeoppdrag for 
hver av de tre kampanjeukene. 

Bærekraftige skolebesøk
Miljøagentene har i 2017 mottatt støtte gjennom den ny-
opprettede ordningen LNU Aktivitetsstøtte. Med disse 
midlene gjennomførte vi prosjektet Bærekraftige skole-
besøk, som har gitt flere barn mulighet til å engasjere seg 
i lokalt klima- og miljøarbeid der de bor, og gjennom aktiv-
iteter de selv bestemmer. Prosjektet har bidratt til å gjøre 
barn bevisste på bærekraftutfordringene og hva de kan 
bidra med i forhold til å oppnå et mer bærekraftig samfunn. 
I løpet av prosjektet har vi gjennomført ca. 20 skolebesøk 
i norske byer og tettsteder der vi sammen med lærere har 
satt fokus på relevante tema innen bærekraft, energi, for-
bruk og naturen. Vi har også arrangert omkring 15 aktivi-
tetskvelder, noe som har medført god rekruttering og nye 
lokallag. Ved hjelp av prosjektmidlene har vi også utarbei-
det materiell og metoder som kan brukes etter at prosjektet 
er avsluttet.

Plast og marin forsøpling
I 2017 har vi fokusert på forsøpling i havet og langs kysten. 
Prosjektet har vært støttet av Miljødirektoratet, noe som 
muliggjorde å ansette en ny prosjektleder. I løpet av året 
har vi utviklet en opplysningskampanje rettet mot barne-
familier, med særlig fokus på hvordan barna selv kan bidra. 
I prosjektet fikk vi utviklet to filmer, som ble vist på TV på 
reklamefrie dager i julen, og som også har fått betydelig 
eksponering i sosiale medier. Det er også utviklet under-
visningsmateriell, delvis i samarbeid med Hold Norge Rent, 
til bruk i Miljøagentenes lokallag, skoleklasser og lignende. 
Dette inkluderer en ryddeveileder, aktivitetsmateriell, opp-
gaver og plakater. I løpet av prosjektperidoen er det gjen-
nomført over 20 strandryddeaksjoner og omkring 10 skole-
besøk med informasjon om marin forsøpling. Det er også 
laget en egen utgave av Miljøagentrapporten med fokus på 
plast, som utgis i 2018.
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SAMARBEIDSPARTNERE

Varta produserer over 1,2 milliarder alkaliske batterier i året 
og er opptatt av at disse skal gjenvinnes – akkurat som Mil-
jøagentene. Varta og Miljøagentene har i flere år samarbeidet 
om Batterijakten. Varta legger vekt på å minske miljøbelastnin-
gen gjennom produktutviklingen av sine produkter og ved å 
stimulere og kontrollere sine leverandører og partnere.

Norsirk samler inn og gjenvinner elektrisk avfall, batterier 
og emballasje. Norsirk og Miljøagentene har samarbeidet 
om Batterijakten og var med på å sette fokus på gjenbruk 
av radioer sommeren 2017. Alle som produserer varer har 
plikt til å sørge for at varen og emballasjen er mest mulig 
miljøvennlig designet og at varen og emballasjen gjenvinnes 
eller saneres på forsvarlig møte. Norsirk hjelper produsen-
tene med dette. 

Miljøagentene får også uvurderlig støtte fra:

NORAD til å sette fokus på globale miljø- og utviklings- 
spørsmål i våre agentoppdrag, medlemsblad, kampanjer og 
foredrag. 

Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Beintøft – 
Norges største gå-til-skolen-kampanje.

Miljødirektoratet til støtte til gjennomføring av Beintøft 
2017, landsleir 2017 og midler til å engasjere barn i stran-
drydding og informere om problemer med marin forsøpling.

Klima og Miljødepartementet gjennom grunnstøtte og 
drift som miljøorganisasjon.

Barne- og Likestillingsdepartementet til grunnstøtte 
og drift som barneorganisasjon.

Frifond til drift og aktiviteter i lokallagene. 

LandsRådet for Norges barne- og ungdomsorgan-
isasjoner til støtte for gjennomføring av skolebesøk og 
lokale aktiviteter for nye og eksisterende medlemmer. 

Samferdselsdepartementet til videreutvikling av Beintøft 
2017, for å sette fokus på trafikksikkerhet i Norges største 
gå-til-skolen-kampanje.  

I tillegg ønsker Miljøagentene å takke for gaver vi mottok i 
løpet av 2017 fra:

Norwex 
Storebrand 
Entro

Takk til alle som bryr seg om miljøet og 
Miljøagentene. 

Med over 200.000 tolkeoppdrag hvert år i Norge, Sverige 
og Finland lanserte Hero Tolk i 2016 Grønn Tolketjeneste. 
Grønn Tolk er en mer miljøvennlig tolketjeneste, da den 
gjøres på telefon i istedenfor ved oppmøte. Dette sparer 
miljøet for mange unødvendige reiser og gjør tjenesten bil-
ligere for kunden. Dette er miljøvennlig produktutvikling og 
Hero Tolk støtter Miljøagentene. 

KLP eiendom eier Fornebu S, som er verdens mest mil-
jøvennlige kjøpesenter, med utgangspunkt i verdens mest 
utbredte klassifiseringssystem for bærekraftige bygg 
(BREEAM). Miljøagentenes lokallag på Fornebu får ha mø-
tene og aktivitetene sine på Fornebu S, og gir innspill til 
senteret om hva Miljøagentene er opptatt av. I 2017 har 
vi samarbeidet om barnas miljødag, produsert Miljøagen-
thonning på kjøpesentrets tak, samt hatt klesbyttedag og 
designverksted inne på senteret. 

Clas Ohlson og Miljøagentene har et mangeårig sa-
marbeid om miljøvennlig forbruk, og vi identifiserer stadig 
nye og spennende muligheter. I 2017 arrangerte vi Batter-
ijakten for femte år på rad, med rekordhøyt deltagerantall 
og synlighet i media. I forbindelse med slukkingen av FM-
nettet i 2017 satte vi et søkelys på at gamle FM-radioer 
kan gjenbrukes eller leveres til resirkulering for å få nytt 
liv som nye elektroniske produkter. Som et morsomt stunt 
for å markere dette fikk vi laget Norges største Dabbot (en 
robot bygget av gamle radioer) som en utstilling i Torggata. 
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MILJØAGENTRAPPORTEN

Det ble utgitt fem nummer av Miljøagen-
trapporten i 2017, hvorav ett var et aktivitet-
shefte og de fire andre hadde temaene USA, 
rovdyr, valg og vær.

Hemmelige oppdrag
I hver utgave av Miljøagentrapporten får 
alle miljøagenter et hemmelig oppdrag 
fra Hovedkvarteret. 

Hvert nummer er fylt av oppgaver, miljøtips, miljønytt, ar-
tikler for fordypning og hemmelige oppdrag som leserne kan 
gjennomføre. Opplaget har i snitt ligget på 10.390 eksem-
plarer. Med hjelp fra ulike samarbeidspartnere, har vi hatt 
muligheten til å tilby Miljøagentrapporten til hele skole-Norge 
gjennom SubjectAid, en bedrift som tilbyr lærere å bes-
tille gratis materiell. Utgavene som var tilgjengelig gjennom 
ordningen opplevde stor popularitet, og totalt sendte vi ut 
15.732 eksemplarer til skoler i løpet av 2017.

Oppdraget går ut på at de skal undersøke miljøet, lære 
noe nytt, formidle kunnskap om miljø og klima eller prøve ut 
miljøvennlig løsninger. I 2017 har vi hatt følgende hemmelige 
oppdrag:

1. Batterijakt hjemme og på skolen! Samle batterier 
for å hjelpe miljøet

2. Humlevenn: Plant blomster som humla liker, lag 
humlekasse, og fortell om humla.

3. Bruk mindre plast!

4. Hjelp de voksne å stemme på miljøet! Oppfordre 
dem til å stemme på et miljøvennlig parti

5. Forklar forskjellen på vær og klima!
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GLOBALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Gjennom informasjonsstøtten fra NORAD 
har Miljøagentene i flere år satset på in-
formasjonsarbeid for barn knyttet opp 
mot globale miljø- og utviklingsspørsmål.
I 2017 har vi videreført denne satsingen, blant annet ved å 
ha faste utviklingssaker i alle numre av Miljøagentrapporten. 
Gjennom spredning av bladet ut over egen medlemsmasse, 
har enda flere barn kunnet lære om utviklingsproblematikk. 
På nettstedet vårt har vi i 2017 laget en egen menyknapp 
med tittel «Verden», som jevnlig blir oppdatert med internas-
jonal informasjon, og inneholder lærerikt og spennende stoff 
om globale miljøutfordringer. 

Utviklings-tematikk i Miljøagentrapporten:
Miljøagentrapporten nr. 1 2017:
- Trump er USAs nye president: Hva skjer med miljøet nå?
- Urfolk i USA
- Miljøagenter i Marrakech
- Verdens truede dyr: Bison

Miljøagentrapporten nr. 2 2017:
- Kattefolket i Amazonas
- Verdens truende dyr: Hvithai

Miljøagentrapporten nr. 3 2017:
- Plakat med fokus på FNs Bærekraftsmål
- Quiz og andre oppgaver om Arktis 
- Aktiviteten «palmeolje-sjekk»
- Fakta og oppgaver om regnskogen
- Oppgave om FNs Bærekraftsmål
- Quiz om korallrev

Miljøagentrapporten nr. 4 2017:
- Plast i havet, og hva som gjøres i ulike deler av verden for 
å stoppe problemet
- Miljøagenter i Tanzania 
- Verdens truede dyr: Pangolin

Miljøagentrapporten nr. 5 2017:
- Forskjellen på vær og klima
- Det rettferdige været
- Livet i ørkenen
- Thank you for the rain 
- Verdens truende dyr: Rødpanda 
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NETTSIDE OG NETTBUTIKK

SOSIALE MEDIER

MEDLEMSSTATISTIKK OG VERVING

Miljøagentene har en egen nettside, 
www.miljoagentene.no, som har opplevd 
en betydelig vekst i 2017.

Sosiale medier har vært et viktig verktøy 
for å nå ut med Miljøagentenes budskap 
i 2017. 
Ved årsskiftet hadde vi 4.473 følgere på Facebook 
(en økning på 18% fra 2016) og 3.181 på Instagram 
(en økning på 15%). På Twitter hadde vi omtrent 2.300 
følgere. Vi bruker også Snapchat til å kommunisere fra ar-
rangementer. 

Verden trenger flere miljøagenter og 
gjennom hele året har vi satt fokus på 
medlemsrekruttering og verving. I 2017 
fikk vi 1.504 nye medlemmer i Mil-
jøagentene, og ved slutten av året var vi 
6.383 individuelle medlemmer. Dette er 
en økning på over 20%.

Etter tilpasning til bedre funksjonalitet for mobiltelefoner og 
nettbrett i 2015 har vi sett en økning i antall besøkende på 
nettsiden. Totalt hadde vi over 92.000 besøk fra 69.000 unike 
besøkende i løpet av 2017. Dette gir en økning på hele 31% 
(n=70.000) i besøkstall og 38% (n=50.000) i besøkende 
sammenlignet med fjoråret. Det er aktivitetsseksjonen som 
blir mest besøkt, fulgt av faktaartikler om miljøutfordringer i 
verden. Statistikken viser hyppigst besøk i forbindelse med de 
nasjonale skolekampanjene, mens det er en nedgang i antall 
besøkende i løpet av sommermånedene og på slutten av året.
 
Miljøagentene har også en egen nettbutikk, der man en-
kelt kan bestille profileringsmateriell som handlenett og klær. 
Denne har vært hyppig benyttet av både enkeltpersoner, med-
lemmer, barnehager, skoler og Miljøagentenes lokallag.

Landsmøtet vedtok å endre gruppemedlemskapet til 
en abonnementsordning der skoleklasser, institusjoner og 
lignende kan abonnere på Miljøagentrapporten. I samarbeid 
med Naturvernforbundet tilbyr vi også familiemedlemskap 
der foreldre kan melde seg inn i Naturvernforbundet og bar-
na i husstanden kan melde seg inn i Miljøagentene. 

Fra mars til desember 2017 har 183 medlemmer vervet 
til sammen 280 nye medlemmer. For å få flere til å verve nye 
medlemmer til Miljøagentene, har vi en ordning som gir poeng 
per verving for medlemmene våre. Poengene kan byttes inn i 
vervepremier fra nettbutikken vår, og i medlemsregisteret kan 
miljøagenter hele tiden sjekke hvor mange vervepoeng de har.

I mars 2017 byttet Miljøagentene til medlemsregisteret  
Hypersys som skal forenkle og bedre arbeidet med 
medlemsmassen.
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ANSATTE VED HOVEDKVARTERET

SENTRALSTYRET

VALGKOMITÈ

Ane Marte Rognskog hadde våren 2017 ansvaret for op-
pfølging av lokallag og medlemmer, samt organisering av ar-
rangementer. Høsten 2017 har hun jobbet som sekretær for 
Miljøagentene i Oslo og Akershus.

Ane Norgård Brohaug ble ansatt høsten 2017 og har ans-
var for lokallag og medlemmer, herunder medlemsregister, 
spesialagenter, landsleir, Frifond og fylkene Finnmark, Troms, 
Nordland, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Buskerud, 
Telemark og Agder.

Are Shaw Waage er daglig leder og sjefsagent, med ansvar 
for organisasjonens utvikling, økonomiske drift og ansatte.

Aslak Heika Hætta Bjørn, Magnus Hestvik og Torgeir 
Vestre har jobbet med medlemsregisteret i 2017.

Astrid Johanne Svensson har vært i foreldrepermisjon i 
2017, og kommer i 2018 tilbake som prosjektleder med ans-
var for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til 
Miljøagentene.

Carl Fredrik Pedersen er prosjektleder med ansvaret for kam-

Alvhild Hedstein – styreleder
Øystein Solevåg – nestleder
Trond Enger – styremedlem
Ane Hansdatter Kismul – styremedlem
Signe Lindbråten – styremedlem

Sentralstyret ble valgt på landsmøtet i november 

panjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til Miljøagentene.

Eva Helene Heyerdahl ble ansatt høsten 2017 og har ans-
var for lokallag og medlemmer, herunder skolebesøk, Barnas 
Klimapanel og fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjor-
dane, Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Hanna Hågensen Aasen var våren 2017 sekretær for Mil-
jøagentene i Oslo og Akershus, og vikarierte som kommu-
nikasjonsansvarlig i høst i forbindelse med foreldrepermisjon.

Ingvild Wollstad er grafisk formgiver med ansvar for det 
visuelle uttrykket i organisasjonens utgivelser. Ingvild er også 
redaktør for Miljøagentrapporten. 

Stine Østnor ble ansatt høsten 2017 og har hatt ansvar for 
Miljøagentenes satsning på marin forsøpling, herunder kam-
panjeutvikling, skolebesøk og foredrag.

Rasmus Norsted er ansvarlig for medie- og kommunikas-
jonsarbeidet til Miljøagentene og for drift av nettsiden. Hanna 
Hågensen Aasen var hans vikar i forbindelse med foreldrep-
ermisjon høsten 2017.

Landsmøtet 2017 har valgt følgende valgkomite:
Heidi Lyngstad
Jenny Skagestad
Marthe Høyer
Andreas Viestad

Stian Seland – styremedlem
Hege Torghatten – lokallag
Therese Hugstmyr Woie – Natur og Ungdom
Anders Haug Larsen – observatør fra Naturvernforbundet
Rasmus Norsted – ansattes representant



Årsregnskap 2017 - Miljøagentene

Anskaffede midler Note 2017 2016

Medlemsinntekter 2 371 958 343 031

Tilskudd 3 6 885 056 4 879 669
Offentlige tilskudd 6 013 855 4 070 424
Andre tilskudd 871 201 809 245

 

Innsamlede midler, gaver mv 4 77 300 2 749

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 3 167 441 3 366 041
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 5, 10 3 167 441 3 366 041

Finans- og investeringsinntekter 12 936 9 056

Andre inntekter 270 325 371 140

Sum anskaffede midler 10 785 016 8 971 686

Forbrukte midler 2017 2016

Kostnader til anskaffelse av midler 2 258 070 2 253 213
Kostnader til innsamling 354 406 390 394
Kostnader til medlemsadministrasjon 1 528 549 1 414 141
Kostnader til anskaffelse av andre midler 375 115 448 678

Kostnader til organisasjonens formål 5 518 211 5 079 713

Tilskudd og bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål 746 821 737 700
Tilskudd til nasjonale samarbeidspartnere og lokallag 746 821 737 700

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 4 771 390 4 342 013
Aktiviteter og aksjoner 837 732 197 393
Gå til skolen aktivitet 888 795 527 890
Batterijakten 770 220 1 071 556
Kampanje og organisasjonsarbeid 831 030 1 002 247
Informasjon og policyarbeid 1 349 916 1 510 005

Sparebankstiftelsen 93 697 32 922

Administrasjons- og styrekostnader 1 294 934 997 251

Sum forbrukte midler 1, 6, 7 9 071 215 8 330 177

Aktivitetsresultat 1 713 801 641 509

Disponeringer av formålskapital 2017 2016

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner -58 510 14 500

Annen formålskapital 1 772 311 627 009

Sum formålskapital 9 1 713 801 641 509



BALANSE 2017 - MILJØAGENTENE
31.12. 31.12.

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler
Inventar, maskiner, IT etc. -                              18 629

Sum varige driftsmidler 7 -                       18 629

Finansielle anleggsmidler
Bankinnskud husleiegaranti 8 124 666                  124 666
Sum finansielle anleggmidler 124 666               124 666          

Sum anleggsmidler 124 666               143 295          

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 694 853                      1 765 981

Andre kortsiktige fordringer  4 863                          23 272

Sum fordringer 699 716               1 789 253       

Bankinnskudd, kontanter og lignede  8 6 136 336                   4 227 624

 
Sum omløpsmidler 6 836 052            6 016 877       

Sum eiendeler 6 960 718            6 160 172

Formålskapital og gjeld Note 2017 2016

Formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner  127 629 186 139                 

Annen formålskapital 5 688 471 3 916 160              

 
Sum formålskapital 9 5 816 100 4 102 299       

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 240 477                      509 738

Skyldig offentlig avgifter 290 638                      255 337

Annen kortsiktig gjeld 10 613 504                      1 292 799

Sum kortsiktig gjeld 1 144 619            2 057 873
 

Sum Formålskapital og gjeld 6 960 718            6 160 172

Oslo, 8. mars 2018  

I styret for Miljøagentene

Alvhild Hedstein Øystein Solevåg Hege Torghatten
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Anders Haug Larsen Trond Enger Stian Seland
Styremedlem (Naturvernforbundet) Styremedlem Styremedlem 

Ane Hansdatter Kismul Ane Norgård Brohaug Signe Lindbråten
Styremedlem Ansattvalgt styremedlem Styremedlem

Are Shaw Waage
Daglig leder



Noter til årsregnskap 2017  

Regnskapsprinsipper – prinsippendring 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for Ideelle Organisasjoner 
(standarden), og består av følgende: 
 

 Aktivitetsregnskap 
 

 Balanse 
 

 Noter 
 

Aktivitetsregnskapet, som er utarbeidet av foreningens styre og ledelse, må leses i sammenheng 
med styrets beretning og revisjonsberetningen som til sammen utgjør det totale årsregnskap. 
 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. 
 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke 
forventes å være forbigående. 

Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Tilsagn bokføres direkte mot det året tilsagnet er gitt for. 

Investeringer i verdipapirer som ansees å være langsiktige klassifiseres som finansielle 
anleggsmidler som vurderes til anskaffelseskost og nedskrives når verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Kortsiktige verdipapirer klassifiseres som finansielle omløpsmidler. 
Verdipapirer som tilfredsstiller standardens vilkår bokføres til markedsverdi.  

Andre omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Beholdninger er verdsatt etter laveste verdis prinsipp. 

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. 

Skatt 
Miljøagentene er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet, jfr. skattelovens § 2-32. 

Inntekt 
Medlemsinntekter inntektsføres for det året de gjelder.  

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Ubenyttet tilskudd med 
tilbakebetalingsvilkår oppføres som kortsiktig gjeld ved årets slutt. Andre tilskudd som ikke fullt ut 
er anvendt i regnskapsperioden inngår i formålskapital med eksterne bindinger. 

Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. 



Fordeling av kostnader 
Kostnader og lønn er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til.  
Felleskostnader som husleie, IT, strøm etc. inngår i administrasjonskostnader. 

 
Note 1 – Kostnader etter art 

Driftskostnader 2017 2016 
Varekostnader 712 841                           712 060  
Lønnskostnader 3 437 060                     3 057 909  
Avskriving driftsmidler 18 629                 11 795  
Utdeling frifond              746 821  679 700  
Andre driftskostnader 4 155 864            3 868 713  
Sum driftskostnader          9 071 215            8 330 177  
   

Note 2 – Antall medlemmer pr. 31.12.17 

 2017 2016 
Antall medlemmer 6383 5120 
   

Organisasjonen har opplevd en kraftig medlemsvekst i 2017 og talte ved utgangen av året 6383 
individuelle medlemmer. Tallet er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år, på grunn av nye 
rutiner ved medlemsregistrering. Den reelle økningen er omkring 19%. Økningen kommer jevnt 
over hele landet, begge kjønn og i hele aldersspennet. Økningen skyldes først og fremst stort 
tilfang av nye medlemmer, og i mindre grad at medlemmer blir værende lengre i organisasjonen. 
Vi får særlig mange innmeldinger på 4. trinn i forbindelse med Batterijakten på våren. Det har 
vært en mindre tilbakegang i antall medlemmer med foresatte i Naturvernforbundet. 

Antall lokallag har nå steget til 39, som er det høyeste antallet aktive lokallag organisasjonen 
noen gang har hatt.  

Ordningen med gruppemedlemskap er omgjort til en abonnementsløsning på medlemsbladet for 
skoleklasser, barnehager og andre interesserte. 

 

Note 3 – Tilskudd og inntekter i 2016 og 2017 

Offentlige midler 2017   2016     

KLD - grunntilskudd 2 552 400 
 

1 292 000 
Barne-ungdoms og familiedirektoratet 1 205 317 

 
1 042 537 

Klima – og miljødirektoratet 814 190  30 000 
Norad 550 000  650 000 
Lotteritilsynet - momskompensasjon 383 948  395 887 
LNU – herreløs arv 375 000   
Klima og miljødepartementet 60 000  150 000 
Oslo kommune 33 000   
Trøndelag fylkeskommune 40 000   
Samferdselsdepartementet   360 000 
Helsedirektoratet   150 000 
Sum offentlige midler 6 013 855   4 070 424     

 



Andre tilskudd 

Frifond midler 760 701 709 245 
Naturvernforbundet 100 000 100 000 
Andre   10 500  

 Sum andre tilskudd       871 201               809 245   

 

Note 4 – Spesifikasjon av innsamlede midler og gaver 

Gavekategori 2017 2016 
Fra medlemmer         2 749 
Firma og foreninger 75 000  
Andre   2 300  
Sum gaver og innsamlinger 77 300 2 749 

Note 5 - Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  
2017 2016 

Clas Ohlson 1 100 000 1 100 000 
Sparebankstiftelsen DNB 1 026 210 323 284 
Norsirk 410 000  
Syklistenes Landsforbund 100 000  
Hero Tolk 86 307 71 135 
Hordaland fylkeskommune 57 000 80 000 
KLP Eiendom 45 000 215 000 
Haldor Viriks legat 10 000  
Rema 1000  432 000 
Elretur  400 000 
Telia   200 000 
L’Oreal  150 000 
Redd Barna  57 655 
Fredrikstad Kommune  32 000 
Andre  

 
33 000 

Sum firma/organisasjoner 2 834 517 3 094 074 
Deltakeravgift 254 852 238 500 
Andre bidragsytere 78 072 33 467 
   
Sum bidragsytere 3 167 441 3 366 041 
 

 
 

Note 6 – Personalkostnader, ytelser til ledelse, revisor mv 

 2017 2016 
Lønn, honorar mm. 2 802 261 2 431 696 
Arbeidsgiveravgift 417 000 377 702 
Pensjonskostnad 157 416 159 743 
Andre ytelser 60 382 88 768 
Sum lønnskostnader 3 437 060 3 057 909 
   

Det var i alt 6,8 årsverk i Miljøagentene i 2017.  

Lønn til daglig leder, Are Waage Shaw utgjorde kr. 602.472. Andre ytelser utgjorde kr. 15.496.   
 
Utgiftsført honorar til revisor i 2017 var kr 118.420 (inkl. mva), herav prosjektrevisjon kr. 20.200. 



 
OTP 
Pensjonsytelsene i 2017 utgjorde netto til sammen kr. 157.416 og fremkommer under posten 
«Pensjonskostnad». 
 

 

Note 7 - Anleggsmidler 
 

Inventar IT-utstyr Sum     

Anskaffelseskost 01.01 34 456 67 140 101 596 
Tilgang 0 0 0 
Avgang 0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12 34 456 67 140 101 596     

Akkumulerte avskrivninger 
01.01 

27 562 55 405 82 967 

Årets avskrivninger 6 894 11 735 18 629 
 
Balanseført verdi 31.12 

         
      0 

 
0 

           
          0 

 

 

Note 8 – Bankinnskudd bundne midler 

Bundne skattetrekksmidler   179 378 
Bankgaranti Mariboesgt. 8   124 666 
 

 

Note 9 - Formålskapital, disponering av aktivitetsresultatet  
 

Formålskap. 
Årets 

disponering 
 

Formålskap. 

Disponering av formålskapital UB 2016 2017 UB 2017 

Formålskapital med selvpålagte 
restriksjoner 
Fri formålskapital 

     
186 139 

3 916 160  

 
-58 510 

1 772 311 
  

 
127 629 

5 688 471   
 

Sum disponert formålskapital 4 102 299  1 713 801      5 816 100  

 

Note 10 – Annen kortsiktig gjeld 
Annen kortsiktig gjeld utgjør til sammen kroner 613 504. Av dette utgjør kroner 40.810 en 
periodisering av inntekten/forskudds i 2017 til 2018 på prosjekt 30420 – Beintøft.  



Styrets årsberetning 2017 
 

Virksomhetens art og hvor den drives 
Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon, og drives som en frivillig 
medlemsorganisasjon med enkeltmedlemmer, lokallag, kampanjer og påvirkningsarbeid. Vi 
ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden, der menneskene vet hva naturen 
tåler og handler etter det. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det 
nytter å gjøre noe. Vi fremmer barnas stemme i klima- og miljøsaker. 
 
Organisasjonen har kontorlokaler i Miljøhuset i Mariboesgt. 8, 0183 Oslo. 
 

Organisasjonenes virksomhet i 2017 
Are Shaw Waage har vært daglig leder. Ved utgangen av året består sekretariatet for øvrig 
av 2,4 stilling med ansvar for lokallag og medlemsarbeid, én på kommunikasjon, én på 
marked og én prosjektstilling på plastproblematikk. I tillegg har det vært kortere engasjement 
som ekstrahjelp til stands, arrangementer, medlemsregistrering og ringing. Antall årsverk har 
totalt vært 7,3, medregnet 1,5 årsverk i permisjon, alle timesverk og medhjelpere på stands 
og arrangementer. 
Regnskapstjenester og grafiske tjenester leies inn på timesbasis. 
 
Organisasjonen hadde nå 6383 individuelle medlemmer ved utgangen av året. Tallet er ikke 
direkte sammenlignbart med 2016, på grunn av omlegging til nytt medlemsregister. Den 
reelle økningen er på ca 950, eller 19%. Antall godkjente medlemmer er 4475, en økning på 
22%. I tillegg abonnerer en rekke barnehager, skoler og andre på medlemsbladet. Antall 
lokallag har økt til 39. 
 
Medlemsbladet har hatt fem utgivelser og et gjennomsnittlig opplag på 10389 eksemplarer. 
Det har vært distribuert både til egne medlemmer og skoleverket. 
 

Arbeidsmiljø 
Hovedkvarteret har hatt et sykefravær på 3,0% i 2017. Dette er en liten økning fra i fjor. 
Langtidsfravær (over 16 dager) utgjorde 32%, og barns eller barnepassers sykdom utgjør 
22%. Det jobbes systematisk med arbeidsmiljø i tråd med krav til en miljøfyrtårnbedrift. Det 
har vært gjennomført medarbeidersamtaler to ganger. Sosiale arrangementer har hatt god 
oppslutning. 
 

Forutsetning om fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. 
Aktivitetsregnskapet viser et overskudd på kr. 1 713 801. Miljøagentene har en 
formålskapital pr. 31.12.17 på kr. 5 816 100. 
 
Det er styrets oppfatning at årsregnskapet slik det fremstår gir riktig oversikt og resultat av 
organisasjonens virksomhet og stilling. 
 

Ytre Miljø 
Styret er av den oppfatning at organisasjonens virksomhet i liten grad forurenser det ytre 
miljøet med sin ordinære kontorvirksomhet. Miljøagentene er sertifisert som 
Miljøfyrtårnbedrift og rapporterer årlig forbedring på områder som HMS, energi, transport, 
avfall og innkjøp. 
 

Likestilling 
Styret i organisasjonen besto i 2017 av fem menn og fire kvinner fram til november, og fire 
menn og fem kvinner fra november. Ved nyrekruttering til administrasjonen vektlegges det å 
oppnå kjønnsbalanse. 



 
 
 

      

 Oslo, 8. mars 2018       

 I styret for 
Miljøagentene 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 Alvhild Hedstein  Øystein Solevåg  Hege Torghatten  

 Styrets leder  Nestleder  Styremedlem  

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

      

 
 

     

 Anders Haug Larsen  Trond Enger  Stian Seland  

 Styremedlem (Naturvernforbundet) Styremedlem  Styremedlem   

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

     

 Ane Hansdatter Kismul   Ane Norgård Brohaug  Signe Lindbråten  

 Styremedlem   Ansattvalgt styremedlem  Styremedlem  

 
 
 

  
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 Are Shaw Waage      

 Daglig leder      
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