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Miljøagentene har tatt nye skritt i
2018.
Vi opplever stadig voksende interesse fra både barn,
foresatte, skoleverk, det offentlige og private. Medlemsveksten fortsetter og vi er blitt en godt kjent organisasjon som
engasjerer stadig flere barn.

TILLEGG:
Årsregnskap
Styrets årsberetning

Miljøagentene har vært særlig opptatt av plast og marin
forsøpling i år. Nye strandryddeaktiviteter har kommet i
tillegg til godt etablerte aktiviteter som skolekampanjene
Beintøft og Batterijakten og arbeidet med Barnas Klimapanel. Kampanjeporteføljen og medlemstilbudet utvides.
Når pilene peker oppover både med tanke på antall
medlemmer, lokallag, kampanjer, aktiviteter, og samarbeidsprosjekter, så har det også blitt nødvendig å rigge
organisasjonen for en framtid der Miljøagentene blir en stadig større og viktigere organisasjon. I 2018 har fylkeslag
fått en viktigere rolle, og sekretariatet er blitt større og har
fått en mer spesialisert struktur. Nå står vi godt rustet for å
møte en forventet vekst i årene som kommer.
Veksten skyldes først og fremst et økende engasjement
blant alle miljøagentene over hele landet, som snakker
med sine venner, søsken, foreldre og lærere om hvor viktig det er å ta vare på jorda. Stadig flere skjønner at det
er viktig å ta ansvar, at det nytter å handle, og at barnas
stemme utgjør en forskjell.
Takk til alle miljøagenter, og alle voksne som hører på
oss og støtter oss i arbeidet for framtiden vår.
Are Shaw Waage,
Daglig leder i Miljøagentene
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HØYDEPUNKTER 2018

Landsleir på Knattholmen.

Droner skal bidra i kampen om å holde strendene rene.

Stian Sandø hadde vitenskapsshow på Verdens Kuleste Dag.

Vinnerne av Batterijakten 2018. Vinnerne av Beintøft 2018.

Klimamarkering 22. november.

Barnas Klimapanel ga ut sin
fjerde rapport i oktober.

Miljøagentene overrekker
Barnas klimarapport.

Penelope vant
Frivillighetsprisen.

Kulturbuss

Barnas Klimapanel på klimatoppmøte i Polen.
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LANDSLEIR

Landsleir på Knattholmen

Hele landsleiren.

Landsleiren 2018 hadde fokus på friluftsliv med fiskesafari, fuglekikking med
ornitologer, bli kjent med livet i fjæra, klatring, fembøringsseilas med øyhopping, kano, kajakk, robåt og produksjon av biehus.
Landsleir er årets høydepunkt for mange miljøagenter.
Denne gangen ble samlingen arrangert i Vestfold i juni,
noe som gjorde det enklere å legge mange av aktivitetene
utendørs. Temaet for samlingen var friluftsliv.
Selvfølgelig ble det også god til å knytte nye bekjentskaper og lære om ulike miljøtemaer.
Alle agentene fikk også komme med sine innspill til Miljøagentenes aktiviteter og være med på å bestemme hva
som skal være organisasjonens viktigste saker det neste året.
Plast i havet og marin forsøpling, regnskogen og miljøvennlig
transport er saker som agentene er særlig opptatt av.
Landsleiren var støttet av Miljødirektoratet

Alle miljøagenter fikk komme med innspill om
hva Miljøagentene skal gjøre fremover.

Noen av leirdeltakerne dro på seiltur.
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Råd OG UTVALG

Barnas Klimapanel på
klimaforhandlingene i Polen.

Barnas Klimapanel

Rapporten er lansert både på norsk og engelsk, og har
blitt overrakt på høytidelig vis til en rekke politikere og andre,
både innenlands og utenlands.

Barnas Klimapanel består av åtte
miljøagenter som ble valgt av Miljøagentenes landsmøte i 2017. Panelet
har i 2018 bestått av Penelope (Oslo),
Tina (Spydeberg), Brage (Sør-Varanger), Bjørn Einar (Trondheim), Rebekka
(Sør-Varanger), Selma (Asker), Agnes
(Nesodden) og Aron (Haugesund).

Under klimatoppmøtet (COP24) i Katowice fokuserte
Barnas Klimapanel på å videreformidle norske barns tanker
om fremtiden og verdens klimautfordringer.
–
Det var veldig fint å møte FNs klimapanel, de ga meg
et litt annet perspektiv på hvordan det går på forhandlingene.
De mente at det er fullt mulig å møte 1,5-gradersmålet, og
at de fleste land er enige om det. De var tydelige på at alle
kan gjøre noe og at hvert valg og hver handling betyr noe.
Jeg tror det var en viktig positiv motvekt til det negative vi
hører så mye om fra media, og fra en del møter med politiske
grupper og personer.

Spesialagenter

Barnas Klimapanel samler inn innspill om klima og miljø
fra barn over hele landet, og videreformidler disse til politikere og andre beslutningstakere.

Gjennom hele året kan miljøagenter søke om å bli spesialagenter. 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 referansegruppe. I 2018 har mange
av våre over 80 spesialagenter vært synlige og til stede i
en rekke medieoppslag, på arrangementer og i møter med
politikere og samarbeidspartnere.

I 2018 laget de de en rapport basert på innspill fra barn over
hele landet. Mange av innspillene er samlet inn i forbindelse
med skolekampanjene Beintøft og Batterijakten. Rapporten
var den fjerde i rekka, og hadde overskriften «Ta vare på Jorda - Vårt felles ansvar!»
Den tar særlig for seg fem tema som peker seg ut som
særlig viktig for norske barn:
1. Plast og marin forsøpling
2. Klodens natur og mangfold
3. Overforbruk av jordas ressurser
4. Rike lands forpliktelser til å nå bærekraftsmålene

I mars ble det arrangert en samling for alle spesialagentene på Sandsletta hytte i Vestfold. Det ble en helg fylt med
morsomme og spennende aktiviteter, der spesialagentene
fikk opplæring og mer kunnskap om de ulike miljøsakene
barn er opptatte av.
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MILJØAGENTENES

FINNMARK

LOKALLAG

Lokallag:
Sør-Varanger,
Alta

2018

TROMS
Lokallag:
Tromsø

NORDLAND

Miljøagentene har de siste årene hatt
som mål å øke lokal aktivitet, og i
2018 har vi sett en oppsving i både
antall lokallag, og aktivitetsnivå.

Lokallag:
Vågan,
Bodø

Miljøagentenes lokallag er spredt over hele landet,
og gir barn mulighet til å utvikle sitt miljøengasjement
sammen med andre. Lokallagene arrangerer spennende aktiviteter, opplæring og aksjoner i nærmiljøet.
Antall lokallag har økt jevnt de siste årene. I 2018 ble
det registrert 5 nye lokallag i Miljøagentene, og i løpet av året har vi hatt aktivitet 47 lokallag. I tillegg
hadde Miljøagentene fire fylkeslag, Hordaland,
Akershus, Oslo og Trøndelag.

SOGN OG
FJORDANE
Lokallag:
Kjølsdalen

TRØNDELAG
Lokallag:
Byneset, Malvik, Korsen,
Risvollan, Sverresborg,
Åsvang, Klæbu, Flatanger,
Meråker og Stjørdal,
Levanger, Lilleby,
Indre Fosen

MØRE OG
ROMSDAL
Lokallag:
Rauma

HEDMARK
Lokallag:
Hedemarken

OPPLAND
Lokallag:
Hadeland

HORDALAND
Lokallag:
Kringlebotn, Søreide,
Bergendalen Gård,
Askøy, Stord

OSLO

Lokallag:
Asker, Nesodden,
Ullensaker, Kolbotn,
Fornebu,
Ås

Lokallag:
Løren / Refstad,
Grünerløkka,
Oslo Sør,
Veitvet

ROGALAND
Lokallag:
Haugesund,
Stavanger

BUSKERUD
ØSTFOLD

VEST-AGDER
Lokallag:
Kristiansand,
Flekkefjord

AKERSHUS

AUST-AGDER
Lokallag:
Arendal

VESTFOLD

TELEMARK

Lokallag:
Sandefjord,
Lardal

Lokallag:
Grenland
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Lokallag:
Spydeberg,
Kråkerøy,
Askim

Lokallag:
Lier

AKTIVITETER I LOKALLAGENE
Miljøagentenes lokallag er organisert
på ulike måter, der noen møtes ukentlig og andre møtes til noen få arrangementer i året. Her er eksempler på aktiviteter gjennomført i 2018:

Miljøagentene på Byneset besøkte Matsentralen og hadde kastematbuffet

Miljøagentene på Grünerløkka hadde besøk av Guerilla
Plastic og lagde en kunstutstilling av plastsøppel

Miljøagentene i Malvik deltok på Barnas Bibliotek og Juleverksted med gjenbruksmaterialer.

Miljøagentene i Oslo Sør har egen sin egen parsellhage
og gjennomførte overnattingstur til Dølerud i Østmarka. Der
hadde de mange morsomme aktiviteter, blant annet skar de
ut lykter og lagde gresskarsuppe av egendyrket gresskar.

Miljøagentene på Korsen deltok på Kattemdagen med
fuglekassesnekring
Miljøagentene i Sverresborg arrangerte åpen samling
med miljøquiz

Miljøagentene på Veitvet bygde humlekasser i samarbeid
med La Humla Suse, har vært på fisketur og hatt matverksted.

Miljøagentent på Åsvang arrangerte byttemarked og
frøplanting.

Miljøagentene på Nesodden besøkte Teknisk Museum,
36 stykker var med for å lære mer om bærekraft og se vitenshow.

Miljøagentene i Klæbu har fått ny voksenkontakt, og var
med på fylkeslagets tur til Vitensenteret.
Miljøagentene i Flatanger var på overnattingstur med
huleovernatting

Miljøagentene på Kolbotn deltok på Klimafestivalen på
Kolben.

Miljøagentene i Levanger bygget kompostbinge.

Miljøagentene på Fornebu arrangerte byttemarked og redesignverksted for å kickstarte Tekstilaksjonen.

Miljøagentene i Meråker og Stjørdal startet opp i november, og hadde over 40 deltagere på stiftelsesmøtet hvor
de snekret fuglekasser

Miljøagentene på Ås arrangerte overnattingstur med orrfuglleik.

Miljøagentene på Lilleby startet opp i desember, og arrangerte juleverksted

Miljøagentene i Sør-Varanger arrangerte byttedag
Miljøagentene i Kringlebotn arrangerte pøbelgrandugnad

Miljøagentene i Indre Fosen besøkte Namsskogan familiepark.

Miljøagentene på Askøy var primus motor for Camp
Herdla 2018

Miljøagentene i Flekkefjord besøkte Vitengarden på
Nærbø

Miljøagentene i Stord startet opp i november og hadde
juleverksted.

Miljøagentene i Sandefjord demonstrerte mot utbygging
av boligfelt, og fikk overbevist politikerne til å si nei!

Miljøagentene i Rauma deltok på Strandryddedagen

Miljøagentene i Lardal ryddet badeplassene sine før sommersesongen startet

Miljøagentne i Vågan deltok på utstyrsbanken BUA i Kabelvåg, der de arrangerte miljøasti.

Miljøagentene i Spydeberg arrangerte byttemarked

Miljøagentene i Haugesund deltok på Strandryddedagen

Miljøagentene i Kråkerøy lagte biehus som de delte ut
blant annet til en barnehage og et sykehjem. De hadde også
matkurs.

Miljøagentene i Kjølsdalen ble opprettet på våren, og har
hatt mye aktivitet. De har kjøpt lavoer til lokallaget
Miljøagentene i Grenland har deltatt i demonstrasjoner
mot gruvedeponi.

Miljøagentene i Askim har laget biehus.
Det har også vært aktivitet i lokallagene i Kristiansand,
Risvollan, Stavanger, Bodø, Alta, Arendal og Lier.

Miljøagentene i Tromsø har arrangert byttemarked
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MILJØAGENTENE I MEDIA
Rekordåret 2018!
Miljøagentene ble nevnt i 960 nyhetsoppslag i 2018. Dette
er en markant økning fra tidligere år. Den gode trenden skyldes i hovedsak økt mediedekning av Miljøagentenes nasjonale
skolekampanjer og prosjekter, samt mye mediefokus på lokal
strandrydding og søppelaksjoner. Skolekampanjene sto for
over 43% av den totale omtalen. Andre saker som fikk nasjonal
oppmerksomhet var klimakonferansen i Katowice, Frivillighetsprisen, samarbeidsprosjekter og strandryddeinnsats i mai.
Lokale ryddeaksjoner fikk god lokal dekning hele året.

NrK dekker at Penelope vinner Frivillighetsprisen

Mediedekning på strandrydding

Nasjonal dekning

Batterijakten gir mediaoppmerkshomhet

Beintøffe elever er i avisa!
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SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER
Miljøagentene har et tett og godt samarbeid med flere andre norske miljø- og utviklingsorganisasjoner.

forbundet er representert i vårt styre. I 2018 har vi sammen
arrangert Den store klesbyttedagen og ‘Oppdrag Fuglekasse’. Vi samarbeider også om å tilby et familiemedlemskap,
der de voksne blir medlem i Naturvernforbundet, og barna
blir medlem i Miljøagentene. Vi har dessuten et tett administrativt samarbeid med Naturvernforbundet.

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene har
hatt et godt samarbeid gjennom året, der vi blant annet sammen har forsøkt å realisere en internasjonal barneleir.

Norsk Ornitologisk Forening er, sammen med NNV, en
partner i “oppdrag Fuglekasse”, som er et treårsprosjekt der
vi setter fokus på fugl og artsmangfold. Prosjektet er støttet
av Sparebankstiftelsen DNB.

FN har vært viktig for å få til mye av arbeidet med Barnas
Klimapanel. 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 Katowice.

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 2018.

ForUM – Forum for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon hvor Miljøagentene er medlem. I 2018 har vi
samarbeidet om å sette fokus på FNs bærekraftsmål, blant
annet gjennom et filmprosjekt i sosiale medier.

Syklistenes Landsforbund har blitt en god partner gjennom vår felles interesse i miljøvennlig transport. Samarbeidet har særlig vært konsentrert omkring Beintøft, og ukesoppdraget som satte fokus på sykling til og fra skolen.

Frivillighet Norge er den største paraplyorganisasjonen
for frivillig sektor i Norge. Miljøagentene ble medlem i 2017,
og 2018 var dermed vårt første hele år som medlem. Vi har
deltatt på flere relevante kurs, seminarer og møteplasser.
Frivillighet Norge jobber i særlig stor grad med økonomiske
rammevilkår for frivilligheten.

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.
Retursamarbeidet Loop har vært en samarbeidspartner
gjennom året, og særlig i forbindelse med skolekampanje
Beintøft, der vi satte fokus på kampanjen #5forhvalen.

Hold Norge Rent er en ny paraplyorganisasjon for både
offentlige, private og frivillige organisasjoner som er opptatt
av forsøpling, og Miljøagentene har vært medlem siden
første driftsår i 2015. I 2018 har vi hatt særlig mye kontakt
med Hold Norge Rent, i forbindelse med plastprosjektet og
strandrydding.

UAS Norway er en interesseorganisasjon for droner. I 2018
har vi innledet et samarbeid for å se hvordan vi kan bruke
droner og teknologi for å forenkle, effektivisere og engasjere
i kampen mot marin forsøpling.

LNU er paraplyorganisasjonen for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Miljøagentene ble fullverdig medlem
av LNU i 2016, og har vært aktiv deltaker på flere relevante
kurs og seminarer gjennom hele året. 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, Sabima 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 en nær samarbeidspartner, og representert i vårt styre. Deres medlemmer er litt eldre enn
våre, men vi har samme syn på mange viktige miljø- og klimaspørsmål. I januar holdt vi hilsningstale på Natur og Ungdoms landsmøte, til stor jubel og trampeklapp fra publikum.
Medlemmer av Natur og Ungdom bidrar på flere av våre aktiviteter gjennom året.
Naturvernforbundet er de voksnes miljøvernorganisasjon
og en viktig samarbeidspartner for Miljøagentene. Naturvern9

KAMPANJER

Batterijakten
I 2018 ble Batterijakten arrangert for sjette gang med over
14.000 deltakere og superduoen Prebz og Dennis som
årets ambassadører. Alle fjerdeklassinger kan delta i Batterijakten, som handler om å samle inn flest brukte batterier
og levere dem inn til gjenvinning. Kampanjen støtter opp om

Miljøagentenes arbeid med resirkulering og gjenvinning, og
ble i 2018 støttet av Clas Ohlson, Batteriretur og Varta. I
løpet av tre uker ble hele 111 tonn batterier samlet inn til
gjenvinning. Landets beste batterijegere var klasse 4 på Flå
skole og Barnehage, som samlet inn over 3,5 tonn batterier!

Beintøft
Miljøagentene jobber for miljøvennlig transport og kutt av klimagassutslipp, og i 2018 arrangerte vi for fjerde gang Beintøft
– en nasjonal konkurranse for hele barneskolen der vi ønsker å
inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Over
46 000 elever deltok i årets konkurranse, og gikk til sammen
1 143 968 km, som tilsvarer over 28 ganger rundt jordkloden!
Konkurransen gikk over fire uker, og hver uke var delt opp i
temaer med tilhørende ukesoppdrag: 1-”Hjertesone” og sikkerhet langs skoleveien 2-Forsøpling og #5forhvalen 3-Sykkel og 4-Klima og verden. 6B på Stangeland skole i Sandnes
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.
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Oppdrag
Havplast
Oppdrag Havplast er en
skolekampanje som ble arrangert for første gang i
2018, gjennom et samarbeid med Finn.no. 250
skoleklasser på 5. trinn
ble utfordret til å rydde en
strand eller vassdrag i sitt
nærmiljø, og fylle inntil 20
sekker med herreløst avfall
som ellers ville ha endt opp
i havet. Etter fullført oppdrag
fortalte de om sine opplevelser ved å laste opp tekst og
bilder i brukt-portalen Finn.
no, og disse annonsene ble
så “kjøpt”, sånn at klassene
fikk et bidrag til klassekassen som takk for innsatsen.
Kampanjen skapte stort engasjement og fikk mye oppmerksomhet over hele landet, og vil bli gjentatt i 2019.
1: Ekstraordinær innsats:
Framnes skole, Sandefjord
2: Beste annonse: Velle
skule, Ørsta
3: Beste kunst: Grannes
skole, Sola

Oppdrag Fuglekasse

Hjem til naturen – Sunniva

Miljøagentene har sammen
med Naturvernforbundet
og Norsk Ornitologisk
forening startet opp prosjektet Oppdrag Fuglekasse. Her kan lokallag over
hele landet lage verksteder

Hjem til naturen var en
markedskampanje i samarbeid med Sunniva / Tine.
Kampanjen hadde som
mål rette oppmerksomhet
mot problematikk omkring
artsmangfold og særlig biebestanden, og den viktige
jobben biene gjør med pollinering. Det ble produsert
20.000 biehus som ble plas-

hvor alle kan komme og få
hjelp til å snekre sin egen
fuglekasse. Prosjektet har
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og deler ut
penger fordelt til de tre or-

Plast og marin forsøpling
Marin forsøpling og plast
har vært en hovedsatsing i
2018, med strandrydding
og kampanjer i sosiale medier som hovedaktivitetene.
Lokallag har hatt aksjoner
over hele landet. Sammen
med Finn.no gjennomførte
over 200 skoleklasseklasser Oppdrag Havplast der
de ryddet utsatte områder
i eget nærmiljø. I skolekampanjen Beintøft bidro
45.000 skoleelever i #5forh-

valen langs egen skolevei,
og lærte om utfordringene
ved plastforsøpling. Vi har
produsert kampanjevideoer
som er delt i sosiale medier og på reklamefrie dager.
I forbindelse med Kul Turbuss-prosjektet i Oslo-området hentet vi hver dag i
to uker nye skoleklasser og
busset dem til lokale strender, både for å rydde og for
selv å observere hvor mye avfall som ligger i strandsonen.

sert i solfylte hager over hele
landet, for å gi villbier et sted
å legge egg. Stian Sandø
var, sammen med Miljøagentene, ambassadører
for kampanjen. Foruten oppmerksomhet i sosiale medier, ble det gjort aktiviteter
blant annet på landsleiren,
under Arendalsuka og på
Verdens kuleste dag.

Barn engasjerer barn
Gjennom Barn engasjerer
barn-prosjektet har Miljøagentene kunne utvikle
verktøy for at engasjerte
miljøagenter skal kunne
jobbe strukturert med å engasjere andre barn. En rekke miljøagenter har holdt
skoleforedrag på sine respektive skoler, og dette har
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både økt deres egen kompetanse og bidratt til å nå
ut til flere barn. Miljøagentene hadde i 2018 kraftig
medlemsvekst, og vi ser at
det har vært sammenheng
mellom hvor vi har hatt
skoleforedrag, og hvor det
har vært innmeldinger i tiden etterpå.

I 2018 har vi innledet et nytt samarbeid med Finn.no. Sammen
har vi utviklet skolekampanjen
‘Oppdrag Havplast’, og Miljøagentene fikk også en betydelig donasjon i julegave i 2018.

SAMARBEIDSPARTNERE

Midsona er et av Norges ledende selskaper innen salg
og markedsføring av sunn
mat og helse- og velværeprodukter. I 2018 innledet vi en
intensjonsavtale med Midsona i forbindelse med en av
merkevarene de representerer,
bambustannbørsten Humble Brush. Disse ble kjøpt til kostpris av Miljøagentene for å sendes ut til medlemmer i
sammenheng med plastprosjektet.

Clas Ohlson og Miljøagentene har et langvarig og
spennende samarbeid. Miljøagentene skal hjelpe Clas
Ohlson med å bli mer miljøvennlig, og Clas Ohlson støtter
Miljøagentene så vi kan bygge en større og enda bedre
organisasjon. Sammen med Clas Ohlson, Batteriretur og
Varta arrangerte vi Batterijakten for sjette gang i 2018, og
det ble en meget vellykket aksjon, med stort engasjement
blant elevene og mer mediesynlighet enn noen gang.

Odds Ballklubb er en norsk eliteserieklubb. Klubben er Norges
eldste eksisterende fotballklubb
og spiller kampene sine på Skagerak Arena. I 2013 satt klubben seg mål om å være Norges
mest miljøvennlige klubb og har
siden den gang gjennomført en rekke miljøtiltak. Miljøagentene og Odd Fotballklubb har vært i dialog om et samarbeid
rundt deres fotballskole, fotballkamper og landsleir og vil se
på muligheten for nye samarbeidsprosjekter i 2019.

KLP eiendom eier Fornebu S – verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. Miljøagentene har opprettet et lokallag
på Fornebu, som samarbeider tett med senteret, og sammen har vi arrangert Barnas miljødag og redesignverksted.
Det formelle samarbeidet med KLP Eiendom ble avsluttet
høsten 2018, men det er fortsatt ønskelig med Miljøagentenes tilstedeværelse på kjøpesenteret Fornebu S.

Miljøagentene får også uvurderlig støtte fra:
– NORAD til å sette fokus på globale miljø- og utviklingsspørsmål i våre agentoppdrag, medlemsblad, kampanjer og foredrag.
Sparebankstiftelsen DNB til deltakelse på Verdens
Kuleste dag.
Miljødirektoratet til støtte til gjennomføring av Beintøft,
landsleir og midler til å engasjere barn i strandrydding og
informere om problemer med marin forsøpling.
Klima og Miljødepartementet gjennom grunnstøtte og
drift som miljøorganisasjon.
Barne- og Likestillingsdirektoratet til grunnstøtte og
drift som barneorganisasjon.
Frifond organisasjon til drift og aktiviteter i lokallagene.
Herreløs arv som forfaltes av LNU og Aktivitetsstøtta, som
i 2018 har vært brukt til gjennomføring av skolebesøk og
lokale aktiviteter for nye og eksisterende medlemmer.
Samferdselsdepartementet til videreutvikling av Beintøft, for å sette fokus på trafikksikkerhet i Norges største
gå-til-skolen-kampanje.
Eckbos legat for å støtte videreutvikling av Beintøft.

Hero tolk er en av de største leverandørene av tolketjenester på markedet. Hero Tolk ønsker å bidra til et bedre
miljø og bedre bruk av tolkeressursene. Grønn Tolk er en
telefontolk som ikke krever reise og dermed ikke forurenser
miljøet. Hero Tolk støtter Miljøagentene med 1 kr. per telefonoppdrag.

Varta produserer over 1,2 milliarder alkaliske batterier i året
og er opptatt av at disse skal gjenvinnes – akkurat som Miljøagentene. Varta og Miljøagentene har i flere år samarbeidet
om Batterijakten.

I tillegg ønsker Miljøagentene å takke for gaver vi mottok i
løpet av 2017 fra:
Finn.no, Fortum, Norsk Lastbærer Pool og Schenkers logistikkpris, og gave i forbindelse med Tronheims Renholdsverks 100-årsjubileum.

Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier
fra hele Norge. Batteriretur er partner og kompetanseleverandør på Batterijakten.

Takk til alle som bryr seg om miljøet og
Miljøagentene.
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FRIVILLIGHETSPRISEN

Penelope Lea som har vært leder av Barnas Klimapanel ble på tampen av året
tildelt frivillighetsprisen. Hun ble med
dette den yngste som noen gang har
vunnet den prestisjetunge prisen.

I nominasjonsteksten heter det at hun har et brennende
engasjement og inspirerer andre unge til å engasjere seg. Penelope viser at det å ytre sine meninger er viktig - og hun blir
lyttet til. Hun ble valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo som
11-åring og leder nå Barnas Klimapanel. Hun har holdt appeller
på FNs klimaforhandlinger i Bonn, i Katowice, på Arendalsuka,
på fjernsyn og på miljøagentsamlinger. Penelope står på, enten
hun møter statsministeren eller plukker plast på stranden. Hun
er et godt og unikt eksempel på miljøaktivisme.
Nominasjonsvideoen ble vist omkring 50.000 ganger på
kort tid.
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MILJØAGENTRAPPORTEN

Hvert nummer er fylt av oppgaver, miljøtips, miljønytt, artikler for fordypning og hemmelige oppdrag som leserne kan
gjennomføre. Opplaget har i snitt ligget på 10.390 eksemplarer. 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 bestille gratis materiell. Utgavene som var tilgjengelig gjennom
ordningen opplevde stor popularitet, og totalt sendte vi ut
15.732 eksemplarer til skoler i løpet av 2018.

Det ble utgitt fem nummer av Miljøagentrapporten i 2018, hvorav ett var et aktivitetshefte og de fire andre hadde temaene plast,
insekter, skog og teknologi.

Hemmelige oppdrag
I hver utgave av Miljøagentrapporten får alle miljøagenter et hemmelig oppdrag fra Hovedkvarteret.
Oppdraget går ut på at de skal undersøke miljøet, lære
noe nytt, formidle kunnskap om miljø og klima eller prøve ut
miljøvennlig løsninger. I 2018 har vi hatt følgende hemmelige
oppdrag:
1. Pass på at plastsøpla sorteres riktig! Sjekk restavfallet og gi en resirkuleringsbot hvis søpla er på feil sted!
2. Den hemmelige insekthagen. Lag en hemmelig blomstereng, der biene kan summe fritt!
3. Se, lukt, smak! Pass på at de andre i familien din ikke
kaster mat bare fordi det er gått ut på dato!
4. Plant et tre med mobilen!
5. Hjelp fuglene gjennom vinteren. Lag fuglematen
selv!
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GLOBALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Gjennom Informasjonsstøtten fra NORAD har Miljøagentene i flere år satset
på informasjonsarbeid rettet mot barn
knyttet opp mot globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Utviklings-tematikk i Miljøagentrapporten:
Miljøagentrapporten nr. 1 2018:
- Plakat innstikk om FNs bærekraftsmål
- Klimaendringer og rekordvarme
- Bye Bye Plastic bags og konsekvenser av
plastforurensning på Bali
Miljøagentrapporten nr. 2 2018:
Redningsaksjoner for Pandaer i Kina
- Tryllerier i regnskogen, om betydningen av artsmangfold
og insekter

I 2018 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 en egen menyknapp med tittel
«Verden», som jevnlig er blitt oppdatert med internasjonal
informasjon, og inneholder lærerikt og spennende stoff om
globale miljøutfordringer.

Miljøagentrapporten nr. 3 2018:
- Dyrene på Afrikas savanner
- Quiz og andre oppgaver om Arktis
- Utryddingstruede arter på Borneo
Miljøagentrapporten nr. 4 2018:
- Treplanting i Brasil, Etiopia, Indonesia og Nicaragua ved
hjelp av teknologi
- Fantastiske bambus, om hvordan bruk av bambus kan
bidra til å redde klimaet
- Vær med og redd regnskogen
- Dyrenes medisiner i regnskogen
Miljøagentrapporten nr. 5 2018:
- Kan teknologi hjelpe oss å løse klimakrisen? Om solceller.
- Teknologiutvikling i U-land
- Rydder stillehavet for søppel
- Truede dyr i Sør-Amerika
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NETTSIDE OG NETTBUTIKK
Miljøagentene har en egen nettside,
www.miljoagentene.no som har opplevd
svært gode besøkstall i 2018.
Totalt hadde vi nærmere 145 000 besøk fra 111 000 unike
besøkende i løpet av 2018. Dette gir en økning på hele 58%
(n=92 000) i besøkstall og 61% (n=69 000) 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 enkelt kan bestille profileringsmateriell som handlenett og klær.
Denne har vært hyppig benyttet av både enkeltpersoner, medlemmer, barnehager, skoler og Miljøagentenes lokallag.
SE MER PÅ ANALYTICS. https://analytics.google.com

SOSIALE MEDIER
Sosiale medier har vært et viktig verktøy
for å nå ut med Miljøagentenes budskap
i 2018.
Ved årsskiftet hadde vi 5235 følgere på Facebook, en
økning på 20% fra 2017) og 3500 på Instagram (en økning
på 10%). På Twitter hadde vi omtrent 2300 følgere. Vi bruker også Snapchat til å kommunisere fra arrangementer.
Finnes enkle analyseverktøy inne på Facebook og instagram

MEDLEMSSTATISTIKK OG VERVING
Verden trenger flere miljøagenter og
gjennom hele året har vi satt fokus på
medlemsrekruttering og verving.
Fra 2017 til 2018 har vi hatt en
medlemsvekst på omkring 25%, og vi
har nå 7500 miljøagenter.

Verving. Miljøagenter verver venner og kjente. I 2018 har
238 Miljøagenter vervet 322 nye miljøagenter. Miljøagenter
mottar vervepoeng, som kan veksles inn i vervepremier.
Kampanjene Beintøft og Batterijakten skaper stort engasjement som fører til særlig mange nye medlemmer.
Medlemskap
– Medlemskap koster kun 100 kr i året pr barn. En husstand
betaler aldri mer enn 200.
–I samarbeid med Naturvernforbundet tilbyr vi også et familiemedlemskap, der foresatte kan melde seg inn i Naturvernforbundet samtidig som barna blir miljøagenter.
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ANSATTE VED HOVEDKVARTERET
Are Shaw Waage er daglig leder og sjefsagent, med ansvar
for organisasjonens utvikling, økonomiske drift og ansatte.

Rasmus Norsted er ansvarlig for medie- og kommunikasjonsarbeidet til Miljøagentene og for drift av nettsiden.

Marta Radwanska er medlemsagent, og har ansvar for
medlemsregister og medlemsoppfølging. (Startet desember
2018)

Bjørn Erik Løken er Organisasjonsagent, og jobber med
oppfølging av lokallag, samt Barnas Klimapanel og skolebesøk. (startet september 2018)

Hanne Jensen er administrasjonsagent, med ansvar for
økonomi, Frifond og Landsleir og andre samlinger. (Startet
oktober 2018)

Marte Randby Steinskog er Oslo – og Akershusagent
(50%), og har ansvar for lokallag og arrangementer og markeringer i Oslo og Akershus. (Startet mai 2018)

Julie Vestgren Pedersen er prosjektagent, med ansvar for
kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til Miljøagentene. (startet september 2018)

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

Kaspar Tjeldflaat Steudel er prosjektagent, med ansvar
for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til Miljøagentene. (ansatt desember 2018, starter februar 2019)

Carl Fredrik Pedersen, Astrid Johanne Svensson, Ane
Nordgård Brohaug og Stine Østnor var ansatte som
avsluttet sine stillinger i Miljøagentene i løpet av 2018.

Stig Rygh-Johansen er prosjektagent, med ansvar for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til Miljøagentene.
(ansatt desember 2018, starter januar 2019)

Mari Winsents jobbet som ekstrahjelp på medlemsregistrering, og Torkel Salvesen som ekstrahjelp på prosjektet Barn
som engasjerer barn.

SENTRALSTYRET
Sentralstyret valgt av landsmøtet 2017, for perioden oktober 2017 – oktober 2019
består av følgende medlemmer:
Stian Seland – styremedlem
Hege Torghatten – styremedlem (lokallag Askøy)
Therese Hugstmyr Woie – Natur og Ungdoms representant
Andres Haug Larsen – Naturvernforbundets representant
Hanne Jensen – ansattes representant

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

VALGKOMITÈ
På landsmøtet i 2017 ble følgende valgkomite valgt:
Heidi Lyngstad
Jenny Skagestad
Marthe Høyer
Andreas Viestad
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Styrets årsberetning 2018
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 2018
Are Shaw Waage har vært daglig leder. Ved utgangen av året består sekretariatet for øvrig
av to administrative stillinger, halvannen stilling med ansvar for lokallag, én stilling på
kommunikasjon og to på kampanje og markedsarbeid. Kampanje- og markedsarbeidet vil
styrkes med ytterligere én stillinger tidlig i 2019.
Antall årsverk har totalt vært på 7,7, inkludert vikarer og ekstrahjelp.
Regnskapstjenester og grafiske tjenester leies inn på timesbasis.
Organisasjonene hadde 7572 individuelle medlemmer ved utgangen av året,19 % mer en
2017. Antall tellende medlemmer for 2018 er 5720, som tilsvarer en økning på 26,6 % fra
2017. I tillegg abonnerer en rekke barnehager, skoler og andre på medlemsbladet. Antall
lokallag har økt til 44.
Medlemsbladet har hatt fem utgivelser og et gjennomsnittlig opplag på 10263 eksemplarer.
Det har vært distribuert både til egne medlemmer og skoleverket.

Arbeidsmiljø
Hovedkvarteret har hatt et sykefravær på 7,6 % i 2018. Av dette utgjorde langtidsfravær
(over 16 dager) 55 %. Det jobbes systematisk med arbeidsmiljø i tråd med krav til
miljøfyrtårnbedrifter. Alle ansatte har hatt gjennomgang av ergonomien ved
arbeidsstasjonene sammen med fysioterapeut. Det har vært gjennomført
medarbeidersamtaler to ganger. Sosiale arrangementer har hatt god oppslutning.

Forutsetning om fortsatt drift
Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.
Aktivitetsregnskapet viser et overskudd på kr. 1 928 206. Miljøagentene har en
formålskapital pr. 31.12.18 på kr. 7 744 305.
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 2018 av fire menn og fem kvinner. Ved nyrekruttering til
administrasjonen vektlegges det å oppnå kjønnsbalanse.
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Til landsmøtet i
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅR 2018
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Miljøagentene sitt årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på kr1928 206.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, aktivitetsregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke Øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +4723 31 0720

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjanen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
http://revisorforeni ngen. no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 5. mars 2019
Alpha Revisjon AS

z’Vvil L
J)N1’a, IaD—_
Bjørn Kristian Kallasten
Registrert revisor

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +472331 0720

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 rnva

