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Familiemedlemskap i Naturvernforbundet:
kr. 300 første år.
Kr. 450 påfølgende år.
Inkluderer medlemsskap i Miljøagentene for alle barn i husstanden.

HELEN
Prosjektagent

NATUREN OG KJÆRE
MENNESKENE MILJØAGENT!

H EI!
FOTO: Privat

Det moderne mennesket har levd på
jorden i mellom 150 og 200.000 år.
Det er bare 6-7000 år siden vi begynte å bearbeide jorda, vanne og dyrke.
At de fleste av oss i dag bor i byer og
bygder er helt nytt. Dette begynte for
bare litt over 100 siden da det kom
fabrikker. Her i Norge begynte vi å
pumpe opp olje for bare 50 år siden.
Mennesker har altså levd av, i og
sammen med naturen veldig lenge. Nå
lever vi ikke lenger i eller sammen med
naturen. I landbruket endres naturen. I
byene stenges naturen helt ute. Likevel lever vi fortsatt av naturen, på den
måten at vi fortsatt er helt avhengige
av en frisk natur. Selv om vi ikke ferdes
i den eller kjenner den så godt lengre,
så trenger vi en frisk jord.
Noen mennesker velger fortsatt å
leve på den måten de fleste gjorde
for hundrevis av år siden. De har ikke
glemt naturen, slik vi har gjort. De ser
at jorden er syk. Kanskje kan vi lære
noe av dem? Kanskje husker de noe
viktig, som vi har glemt?
I dette bladet vil du lære mer om
mennesker som kjenner naturen
bedre enn oss.
Høsthilsen fra Hovedkvarteret
@miljoagentene
Facebook.com/miljoagentene
@miljoagentene

il

ge
a
ø
j

nter!

Hei alle m eleine l å si ifra!
d
t ti

a
et
r
NAVN: M
ed
m
t
r
en
YR KE
:7å
: Miljøag
R
E
ALD
Hvorfor er du miljøagent?
– Fordi jeg liker å plukke
søppel og ønsker at verden
skal forbli et fint sted å bo.
Hvilke miljøsaker er du
mest opptatt av?
– Jeg er spesielt opptatt
av plast og hva det gjør
med naturen vår og ikke
minst dyrene i havet, i til-

legg til global oppvarming.
Hva er ditt beste
miljøtips?
– De små tingene hjelper!
Hvis man ser søppel ute i
naturen må vi alle sammen
bidra med å plukke.
Miljøvennlig hilsen
fra Madeleine
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MILJØNYTT

Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten,
i Norge og ellers i verden.

Greta seilte til USA
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Stephane_p

Hvordan kan man reise til USA uten å fly? Den
svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har svaret på det spørsmålet. I august seilte 16-åringen
til New York for å delta på FNs klimakonferanse.
Turen tok to uker. På båten var det hverken toalett,
dusj eller kokeutstyr.
– Det er ikke luksuriøst eller fancy, men jeg trenger
ikke det, sier Greta.

Ingenting er tøffere enn toget
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Dawid Cedler, Flickr

Tenk om du kunne legge deg til å sove i Oslo
og våkne opp i en spennende storby uten å forurense klimaet. Hvis vi får nattog til København
eller Hamburg, kan du gjøre nettopp det. Da kan
man dra på tur i Europa uten å fly. Togferie blir
stadig mer populært. Derfor er det mange som nå
jobber for at vi skal få flere nattog.

Vindkraft truer
samisk reindrift
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Siri Spjelkavik, Flickr

Langt inne på Laksefjordvidda, i en av Europas
største villmarker, er det planlagt å bygge et svært
vindkraftverk med 267 vindmøller. Hvis kraftverket
blir bygd, vil det ødelegge for samenes reindrift
i området. Derfor samarbeider naturvernere og
samer nå for å hindre utbyggingen.
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Fjellrevene kommer
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Statskog SF, Flickr

Fjellreven var nesten utryddet, men nå er disse
søte revene på full fart tilbake i norsk natur. I sommer ble det født 17 nye valper på Varangerhalvøya
i Finnmark. Også i Sør-Norge har det blitt født
mange valper de siste årene. Fortsetter det slik,
kan fjellreven igjen bli et vanlig syn i norske fjell.

Mindre kjøtt, mer grønt
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Alex Proimos, Wikipedia

FOTO: Alex Proimos, Wikipedia

En ny rapport fra FNs klimapanel viser at vi kan
kutte stort i utslippene av klimagasser ved å spise
mindre kjøtt. Det er nemlig mye mer klimavennlig
å dyrke grønnsaker, og det vil også gi oss mer
mat. Det betyr ikke at du må slutte å spise kjøtt,
men kanskje vi alle kan spise litt mindre. Det finnes
utrolig mye god vegetarmat!

Brølte for klimaet
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

I slutten av august deltok rundt 30 000 mennesker
på Klimabrølet i flere norske byer. Barn, ungdom og

voksne kom sammen og brølte for en bedre klimaog miljøpolitikk. – Vi har ikke ikke én dag, ikke én
art, ikke ett korallrev, ikke én isbre, ikke én torskebestand å miste, sa Penelope Lea fra Miljøagentene, en av dem som talte på arrangementet.
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Yanomamiene er en urbefolkning
som lever i Amazonas.
FOTO: ISA Brasil/Regnskogfondet

HVEM ER URFOLK?
I dag bor det over 370 millioner mennesker i verden
som regnes som urfolk. Men hva er det egentlig
som kjennetegner urfolkene?
KILDER: Regjeringen.no, Store Norske Leksikon, ndla.no, FN.no

Det finnes veldig mange ulike
grupper av urfolk. Det bor urfolk
i hele 90 land i verden og de
finnes på alle fem kontinenter.
Urfolkene har sin egen kultur,
ofte sitt eget språk og sin egen
måte å leve på. Typisk for alle
urfolk er at de har bodd i leveområdene sine i lang tid, som
regel siden før landene og statene de bor i ble dannet som
nasjon. Stort sett er de også en
minoritet i landet sitt, selv om
dette ikke alltid stemmer. For
eksempel har Grønland en befolkning der mesteparten består
av urfolk; inuittene.
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Lever i pakt med naturen
Urfolkene er tett knyttet til de
landområdene de bor i. Det er
her de har sin historie. Mange
urfolk har sin egen religion og
de har sine hellige steder i nettopp disse landområdene.
De fleste urfolk lever både i og
av naturen. Av naturen får de
mat, vann, medisiner og det de
ellers trenger for å leve. Samtidig så lever urfolkene på en slik
måte at de ikke ødelegger naturen. Vi sier gjerne at de “lever
i pakt med naturen”.

Inuitter holder til på Grønland.
FOTO: Ansgar Walk, Wikimedia Commons

Quechuafolket er urfolk som
holder til i en rekke land i
Sør-Amerika
FOTO: quinet, Wikimedia Commons

Maoriene er urbefolkningen på New Zealand.
FOTO: Andrew Turner, Wikimedia Commons

Undertrykkelse
Mange urfolk har tidligere blitt
undertrykket av myndighetene i
landet de bor i. Myndighetene
har for eksempel forsøkt å tvinge
urfolkene til å leve på samme
måte som resten av landets befolkning. Dette skjedde blant
annet med samene i Norge. Det
ble sagt at samene var ville og
usiviliserte og de ble ofte møtt
med rasistiske holdninger.
I de siste tiårene har verden
fokusert mer og mer på urfolks
rettigheter og begynt å anerkjenne at urfolk har de samme
menneskerettighetene som alle
andre. Likevel blir urbefolkningen
utsatt for brutale overgrep flere
steder i verden i dag. Det at regnskogen ødelegges, er et eksempel på dette, fordi regnskogen er

hjemmet til et stort antall urfolk.
Når regnskogen ødelegges mister urfolkene hjemmet sitt.
Dette er enda en god grunn til
å jobbe for naturen og miljøet.
Når naturen bevares kan urfolk
fortsette å bo der de bor, med
sin kultur og sin måte å leve på.

HVA ER EN MINORITET?
Minoritet betyr mindretall.
Vi kan bruke ordet om en
folkegruppe dersom denne
folkegruppa er mindre enn de
andre folkegruppene i et land.
Yanomamiene er for eksempel en minoritet i Brasil, fordi
det er flere mennesker i Brasil
som ikke er yanomami, enn
de som er det.
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SAMISK MILJØKAMP
Visste du at vi har urfolk i Norge? Samene! I denne saken kan du lære litt om
samene og forskjellige miljøproblemer som samer har vært opptatt av.
TEKST: Sina Øversveen

Samene er kjent for fargerike klær.
FOTO: Karin Beate Nosterud, Wikimedia Commons

Samene er fra Norge, Sverige,
Finland og Russland. Området
hvor samene tradisjonelt bor,
nord i disse fire landene, kalles
Sápmi. Samene har sitt eget
flagg og samenes nasjonaldag er 6. februar. I mange år ble
samene behandlet veldig dårlig
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i Norge, de fikk ikke lov til å
snakke sitt eget språk og den
samiske kulturen ble sett veldig
ned på. Samer er kjent for blant
annet reinsdyrdrift, de fargerike
koftene og joik. Dette er vi i dag
mye flinkere til å sette pris på!

Har du hørt om Alta-saken?
Det var en stor sak i politikken
i Norge i mange år, fra rundt
1968 til 1982. Den handlet om
byggingen av et stort vannkraftverk i Altaelva. Altaelva ligger i
Finnmark fylke og begynner i
Kautokeino, en kommune med

Demonstranter mot bygging av vannkraftverk i Altaelva.
FOTO: Riksarkivet

mange samer. Fordi elva har
laks i seg og er viktig for jordbruk og klimaet i området, var
det mange miljøvernere som
var imot at det skulle bygges
der. Samtidig ville utbyggingen
påvirke samene og deres levemåte, og gikk med andre ord
også imot det samene ønsket
seg. Til tross for store protester
blant folk, samer som streiket
foran Stortinget og mange som
demonstrerte, ble vannkraftverket likevel bygget.
Nå er det mange som sier at
saken om gruvedrift ved Repparfjorden er en «ny Alta-sak».
Dette er fordi den saken også
handler om både miljø og
samiske interesser. Et gruveselskap vil lage en ny gruve for
å finne kobber i fjellet. Avfallet
fra gruva ønsker de å legge i
fjorden. Det er en fjord hvor det,
i likhet med Altaelva, finnes laks.
Dette er i et område hvor samer
driver med reinsdyr, i tillegg til at

det er et viktig fiskeområde for
samene.
Fordi urfolk har lange tradisjoner med å leve tett på naturen
og leve av råvarene naturen gir
oss, er miljøsaker ofte ekstra
viktig. I 2016 var det flere samer
som engasjerte seg når urfolk i

USA kjempet for å beskytte vannet sitt mot en stor oljerørledning. Noen samer dro til USA og
var med på demonstrasjonene.
Det er fint at urfolk fra forskjellige steder kan stå sammen for
det som er viktig for dem, akkurat som miljøagenter står sammen for å ta vare på jorda.

Reindrift er tradisjon i samisk kultur.
FOTO: Silje Bergum Kinsten, Wikimedia Commons
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BLIR ØRKENENE
STØRRE?
Hva skjer når det blir ørkenspredning?
TEKST: Bjørn Erik Løken

Her ser du Afrika med
området Sahel markert. I
Sahel er det ofte veldig tørt.
FOTO: Felix Koenig, Wikimedia Commons
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Nesten en tredjedel av menneskene på jorden bor i tørre
områder. Mange er redde for at
det skal bli enda mindre regn
enn det allerede er på disse
stedene. Da vil planter og
trær dø, slik at det blir ørken.
Ørkenen kan også vokse seg
større. Dette kan skje blant annet når det er regnmangel,
når vi hugger ned skog, eller
når husdyr beiter for mye i et
område. Vi kaller dette for ørkenspredning.

Trær i Sahel under tørketida.
FOTO: Myriam Louviot, Wikimedia Commons

På 1970- og 1980-tallet var
det veldig mye fokus på ørkenspredning, særlig i Sahel (et
stort område sør for Sahara,
hvor det er mye steppelandskap og halvørken). Tsjadsjøen,
som på 60-tallet var en av
Afrikas største innsjøer, forsvant
nesten i løpet av få tiår. Dette
er ofte blitt brukt som bevis på
at ørkenspredning faktisk skjer,
og hvor store konsekvenser det
har. De siste tiårene har det imidlertid vært mer regn, og mange

steder har ørkenen trukket seg
tilbake. Tsjadsjøen har heldigvis også vokst litt igjen de siste
årene.
Det har vært veldig mange
myter om ørkenspredning. Ordet ørkenspredning ble først
brukt av kolonister, altså europeere som tidligere bestemte i de
fleste land i Afrika. Noen mener
at ordet ble oppfunnet for å forsvare at europeiske kolonister
skulle ha makten, fremfor at

de som bodde i landene kunne
bestemme over seg selv. Ved å
finne bevis på at de som bodde i
landene ødela naturen, fikk kolonistene overtalt folk om at det var
best at de ikke var selvstendige.

Saken fortsetter
21
11

Sahel er grønt i regntida.
FOTO: NOAA, US Gov, Wikimedia Commons

Det sies at ørkenen i Sahel
sprer seg med 5 til 6 kilometer
i året, eller 60 fotballbaner i
minuttet. Dette baserer seg
på en rapport som ble lagt
frem på 70-tallet. Rapporten
sammenliknet hvor mye ørken
det var i et område i Sudan i
1958 og i 1975. På 50-tallet hadde det vært en lang og
fuktig periode i Sudan, så det
var unormalt mye vegetasjon.
Utover 60- og 70-tallet var det
derimot veldig tørt, så det ble
mye mindre frodig. Dette var
imidlertid naturlige variasjoner,
og i ettertid har det vært mer
nedbør. I følge Store Norske
Leksikon er det nå enighet
blant de fleste fagfolk om at
12

ørkenspredning ikke er et stort
miljøproblem. Mange bistandsorganisasjoner og FN-organisasjoner har fremdeles store
prosjekter for å redusere ørkenspredningen.
To forskere som heter
James Fairhead og Melissa
Leach, undersøkte på 90-tallet hvordan lokale bønder påvirket ørkenspredning i et tørt
område som heter Kissidougou
i Guinea, som er et land i Sahel. Man trodde at det var mye
avskoging her, og mange var
redde for at dette ville føre til
ørkenspredning. Folk trodde at
det hadde vært mye skog i området tidligere, men nå var det

stort sett bare trær i landsbyene de lokale bøndene bodde.
Beitemarkene var nesten helt
uten trær, og folk trodde dette
var fordi bøndene hadde hugget skogen for brensel, og at
det var for mye beitedyr til at
skogen vokste opp igjen. De
trodde at bøndene ikke hogget
trærne der de bodde fordi de
ville ha skygge og beskyttelse
fra trærne rundt landsbyene.
De to forskerne som undersøkte dette nærmere fant ut at det
var stikk motsatt! Bøndene hugget ikke skog der dyrene beitet,
men derimot plantet de trær
ved landsbyene. Så bøndene
bidro ikke til avskogingen, men
bidro til skogplantning!
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FOTO: United Nations Photo, Flickr

INUITTER OG KLIMAENDRINGER
Visste du at inuittene oppfant de første solbrillene?
De var laget av bein eller tre og hadde ikke glass,
men smale hull foran øynene som skulle beskytte
mot den sterke vintersolen når de jaktet.
TEKST: Julie Vestgren Pettersen

Inuittene er et urfolk som har
levd i den arktiske regionen av
verden i over 5000 år, i takt med
naturen, dyrelivet og årstidene.
Ettersom inuittene bor i en ekstremt kald del av verden, har de
tilpasset måten de lever på etter
dette. De var et nomadefolk der
jakt og fiske har vært deres måte
å overleve på, for å skaffe seg
14

mat, klær og redskaper. De jaktet blant annet på sel, hval, hvalross og reinsdyr, og ingenting
av dyret gikk til spille. Kjøttet ble
spist, fettet ble lagd olje av, skinnet ble til klær og sko for å holde
varmen og beina ble brukt til å
lage redskaper. De bodde i telt,
halvt underjordiske steinhus eller
igloer og brukte hundesleder, ka-

jakker og båter som fremkomstmidler for å jakte eller fiske.
I dag lever inuittene på en mer
moderne måte, men følger fortsatt tradisjonene sine og er helt
avhengig av havet, is og snø. Enkelte landsbyer i Arktis er nemlig veldig isolerte og har liten
tilgang på varer fra verden rundt.
I den lille byen Ittoqqortomiit på
Grønland kommer det for eksempel bare to skip i året med
varer fra Danmark, og nærmeste
naboby er milevis unna. De må
derfor jakte og fiske for å klare

Inuittby på Grønland.
FOTO: Vincent van Zeijst, Wikimedia Commons

seg, noe som blir vanskeligere
og vanskeligere på grunn av
klimaendringer.
Varmere temperaturer gjør
at det blir mindre is og snø. Når
isen på sjøen blir tynnere, får
ikke inuittene kjørt hundeslede
over dem for å krysse fjordene,
fiske eller jakte. Sjødyrene som
har levd der tidligere forsvinner
også, fordi de trenger isen for jakt
og hvile selv. På mange måter er
inuittene blant de folkeslagene i
verden som klimaendringene går
hardest utover. Temperaturen har
nemlig økt dobbelt så mye i Arktis som i resten av verden. Det
betyr at det ikke bare er havisen
som smelter, men også isbreer

og innlandsis. På lang sikt er det
fare for at kulturen og tradisjonen
til inuittene forsvinner og at de
må flytte fra det området de har
bodd i tusenvis av år. Dette er

veldig trist, for inuittene er svært
glad i leveområdene sine. Derfor
er det så viktig at vi alle jobber
for å bremse klimaendringene.

INUIT
Inuittene oppfant solbrillene.

Fellesbetegnelse for et folkeslag med mongolsk opphav
som lever i den arktiske delen av verden, altså Canada,
Alaska, Grønland og Russland. Ordet er grønlandsk og
betyr menneske.

FOTO: Julian Idrobo, Wikimedia Commons
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KJEMPER FOR
REGNSKOGEN
Det kan være farlig å kjempe for regnskogen. Det har
miljøverner Bustar Maitar fra Indonesia fått erfare!
TEKST: Regnskogfondet / FOTO: Privat

De siste 50 årene er halvparten av Indonesias regnskoger gått tapt. Mye regnskog
er ryddet bort for å gi plass til
palmeoljeplantasjer. Bustar har
i mange år kjempet for å bevare
regnskogen.
– Jeg gir blaffen i palmeolje, så
lenge de ikke rører skogen min.
Hvis de ønsker å gro palmeolje
i egen bakgård er det helt opp
til dem, men ikke gro det i min
skog, sier Bustar.
Bustar har lenge vært engasjert i menneskerettigheter og
miljøvern. I 1999 grunnla han organisasjonen Perdu, for å styrke
urfolks rettigheter og beskytte
naturen de er avhengige av. I
dag er han leder for miljøvernorganisasjonen EcoNusa, og
styremedlem i Regnskogfondets
partnerorganisasjon Bentara i Indonesia. For Bustar er det nemlig skogene som betyr mest.
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Arbeidet til Bustar gjør at
palmeoljeindustrien taper masse penger. Derfor mottar han
trusler hver eneste dag, fra de
som er tilhengere av palmeoljeindustrien.
– Fremmede folk har kommet
til kontoret og truet meg på livet,
sier Bustar.
Men til tross for truslene, fortsetter Bustar arbeidet med å
bevare regnskogen. Og arbeidet
nytter. I 2013 klarte de å få en
av verdens største palmeoljeprodusenter til å slutte å hogge ned
regnskogen. Dessuten er papirproduksjonen i Indonesia redusert med 80 % og stadig flere
selskaper slutter å samarbeide
med avskogingsindustrien.
Selv er han født og oppvokst i
regnskogen i Papua i Indonesia.
I skogen bor det syv millioner
mennesker og mesteparten er
urfolk.
– Det var i denne skogen jeg
ble født, forteller Bustar. – Regnskogen vil alltid være mitt hjem.
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Magdali Cruz Pablo (20)
sammen med sønnen Kevin
(1,5).
FOTO: Harald Herland

STÅR SAMMEN
I KAMPEN MOT
KLIMAENDRINGER
– Klimaendringene ødelegger maten vi dyrker, forteller tjue år gamle Magdali Cruz Pablo. Når været
endrer seg blir det vanskeligere å dyrke mat for
bønder som henne. Takket være sterke kvinner
som Magdali klarer lokalsamfunnet å tilpasse seg
klimaendringene som har kommet.
TEKST: Siri O. Kvalø, Utviklingsfondet

Guatemala er et land med
veldig store forskjeller mellom
rik og fattig. Over halvparten av
alle som bor i landet lever i fattigdom, og det er urbefolkningen
som er aller hardest rammet.
Omtrent 40 prosent av befolkningen i Guatemala er urfolk, og
de fleste hører til ulike mayagrupper. Den norske organisasjonen
Utviklingsfondet er blant de som
kjemper for at urbefolkningen
skal komme seg ut av fattigdom
og få et bedre liv.

Magdali er med i en kvinnegruppe som jobber for å styrke
kvinners rettigheter. De driver
spare- og lånegrupper slik at de
kan få mulighet til å starte opp
små bedrifter og få mer økonomisk frihet. Slik får kvinnene
bedre selvtillit og flere vil kunne
se opp til de i sine lokalsamfunn.

Saken fortsetter

OM GUATEMALA
• Hovedstad: Guatemala By
• Offisielt språk: Spansk
• Folketall: 17 millioner

• Klima: Tropisk
• Nasjonaldag: 15. september
• President: Jimmy Morales
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I fjellkommunen Juan Ixcoy ligger den lille landsbyen Jolotes. I en høyde på ca 3400 meter over
havet er det stort sett bare poteter og hardføre grønnsaker som vokser. I bakgrunnen ser vi
terrasser, som Raul Gregorio Sales (36) og konen Juana Sales (27) har lært å bygge
for å holde jorden på plass i den bratte skråningen.
FOTO: Harald Herland

Guatemala er også et land
som er hardt rammet av klimaendringer. Ekstremvær som orkan,
tørke og flom skjer stadig oftere.
Siden det er så mange som er
fattige blir også konsekvensene
store når slikt skjer. Urfolk og
småbønder i fjellene er de som
er hardest rammet. Her er det
også stor fare for ras. Da trengs
det tiltak for å tilpasse seg endringene som har kommet.
Utviklingsfondet jobber for
å få alle i landsbyene med på
laget når problemene med klimaendringer skal løses. De får
opplæring i konkrete ting de kan
gjøre, som for eksempel å plante
trær som hjelper til med å holde vannet unna hvis det regner
så mye at det for eksempel blir
flom. Det er landsbyen selv som
finner ut av hva som må gjøres,
for det er de som best vet hvilke
20

problemer de opplever, og hva
klimaendringene fører til der de
bor. Det at de som bor der selv
bestemmer gjør også at tiltakene
får bedre effekt.
En annen viktig ting som Magdalis landsby gjør er at de ikke
bare dyrker én type matplante,
men at de har mange ulike matplanter i åkeren. Det gjør at det
er bedre sjanse for at familiene
får noen gode avlinger, selv om
noen skulle svikte på grunn av
tørke eller annet ekstremvær.

Prosjektet Magdali er en del
av tester nå ut å dyrke flere ulike
sorter med grønnsaker. De har
lært mer om hvordan de skal ta
vare på jorda de dyrker slik at
matplantene vokser bedre. Hun
drømmer også om å få overskudd nok til å kjøpe seg noen
høner, eller kanskje sauer eller
geiter. Det vil gi mer mat på bordet og et bedre liv for sønnen
Kevin på halvannet år!

OM UTVIKLINGSFONDET
Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og fattigdom. Vi
når ut til over en halv million mennesker i året i Afrika, Asia og
Mellom-Amerika. Gjennom konkrete hjelp-til-selvhjelpstiltak står
småbønder sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold.
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Klørne er til god hjelp når fossaen jakter i trærne.
FOTO: Josh Henderson, Flickr

FOSSA
Madagaskars største rovdyr er kanskje
ikke så veldig stort, men det har i hvertfall en veldig lang hale!

I likhet med lemurene, lever fossaen bare på
Madagaskar. Men også her er den et sjeldent syn,
fordi den er sky og fordi det blir færre og færre
av den. Årsaken til at det blir færre fossaer, er at
leveområdene blir mindre på grunn av avskoging.
Det at mennesker bosetter seg i de områdene
fossaen holder til i, er også en trussel. Den har
også blitt jaktet på av bønder som er redde for
husdyrene sine. I dag regnes fossaen som en sårbar art på den internasjonale rødlista.

KILDER: WWF, Store Norske Leksikon, A-Z animals
HOVEDFOTO: Chad Teer, Wikimedia Commons

Fossaen har nemlig en hale som blir omtrent
like lang som kroppen. Ellers likner fossaen litt
på en liten puma og pelsen er kort og brun eller
grå. Ørene er runde, mens snuten minner om en
hundesnute.
Fossaen liker seg i trærne og er superflink til
å klatre. Den lange halen hjelper til med å holde
balansen og potene har skarpe klør. I tillegg er
den en dyktig jeger og kaster seg gjerne fra tre til
tre når den jakter. Det kommer godt med når fossaen skal jakte på yndlingsmaten sin, en annen
art som ofte holder til i trær: lemurene.

Fossaen har lang hale i forhold til kroppen.
FOTO: David Ellis, Flickr
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LOKALLAGS

NYTT

Hva skjer i lokallagene?
Les siste nytt her!

TEKST: Marte Randby Steinskog

1. Tall Ships Races i
Fredrikstad
Miljøagentene på Kråkerøy var
med på Tall Ships Races, en internasjonal seilregatta for store
seilskip. Miljøagentene besøkte
seilbåten “Tara”, som skulle videre til Grønland for å dokumentere mikro/makroplast, etter
regattaen.

2. Tur til akvariet i Drøbak
Miljøagenter fra Ås, Kolbotn, OsloSør, Grünerløkka og Nesodden
24

ble invitert av Marinreperatørene
til en opplevelsesrik dag på
Drøbak Akvarium. Besøket var
supermotiverende for både store

og små. Nå gleder de seg til å
fortsette arbeidet med å ta vare
på havet!

3. Akvarietur i Bergen
I mai var Miljøagentene i Kringleboten på besøk hos akvariet i Bergen. Der fikk de en egen omvisning og lærte om livet i havet. Det
var spennende å se hvordan ulike akvarier blir tilpasset behovene
til forskjellige arter!

4. Miljøagentene på
Askøy ble intervjuet
Miljøagentene Lukas og Angelica
fra Askøy synes det var gøy å bli
intervjuet av gratisavisen «Barn
i Byen». De engasjerte miljøagentene lagde også en plakat
til Klimabrølet som avisen skal
bruke.

6. Jobber for at skolen
skal bli en «Grønt flagg»skole
Lokallaget på Oslo Montessoriskole startet opp i mars og
har siden den gang rukket å
gjennomføre mange aktiviteter.
Lokallaget ønsker at skolen skal
bli mest mulig miljøvennlig og en
av de første tingene lokallaget
gjorde var å skrive et brev til styret ved skolen der de foreslår at
skolen jobber for å bli miljøsertifisert og bli en «Grønt flagg»-skole.

5. Dagstur til Arendalsuka
Miljøagenter fra lokallagene på
Grünerløkka, Kjelsås, Sandefjord
og Grenland tok buss sammen
ned til Arendalsuka i august. Sammen med Besteforeldrenes Klimaaksjon tok de over torget med
musikk og krav til politikere. Barnas
Klimapanel var allerede tilstede
i Arendal og stilte som konferansierer, appellanter og debattanter
på scenen. Etterpå fikk alle som
ville, hilse på Ola Elvestuen.
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Miljøagent Penelope på debatt sammen med Frederic
Hauge fra Bellona og eieren av en lokal, plastfri butikk.
De diskuterte klimakamp, tiltak man kan gjøre selv og
engasjement blant både voksne og barn.
FOTO: Sina Øversveen

RAPPORT FRA ARENDALSUKA
Under Arendalsuka møttes politiske partier, organisasjoner og mange andre
for å diskutere, lære nye ting og inspirere hverandre. I år tok Barnas Klimapanel
turen dit for å være med på arrangementer, stå på stand og å snakke med folk.
TEKST: Sina Øversveen

På torvet i Arendal hadde Miljøagentene et stort arrangement i samarbeid med Besteforeldrenes
Klimaaksjon. Det var allsang, debatt og appell fra Barnas Klimapanel.
FOTO: Ivan Chetwynd
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Barnas Klimapanel møtte ordføreren i Arendal,
Robert Cornels Nordli. Ordføreren besøkte
standteltet til Miljøagentene og snakket med oss
om plast under Arendalsuka, busstilbud, søppeldunker og klimastrategien i kommunen.

I løpet av uka snakket Barnas Klimapanel med
mange politikere og delte ut Barnas Klimarapport
for 2018 til mange av dem. Her er Agnes, Tora
og Penelope med rapporten både på norsk og
engelsk.

FOTO: Sina Øversveen

FOTO: Sina Øversveen

Miljøagentene møtte klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
FOTO: Ivan Chetwynd
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MINIAGENTENE

– FOR DE MINSTE!

Miniagent Anneliese sitter i
styret til lokallaget i Steinkjer
FOTO: Privat

Anneliese Brønner O’Toole (6) har
blitt valgt inn som en av 8 barn i styret
til det nye lokallaget i Steinkjer.
Anneliese er ikke helt sikker på hva
det betyr “å sitte i styret”, men var helt
sikker på stiftelsesmøtet at det var
noe hun ville være med på.
Anneliese har nettopp begynt i første
klasse, og går hver dag gjennom en vakker
furuskog på vei til skolen. På skoleveien er
hun opptatt av at hun og pappaen hennes
plukker opp søppel som andre har kastet. På
vei hjem, som er en bratt bakke, må pappaen
noen ganger minne henne på at hun er en
miljøagent, når hun sier at hun heller vil at
de skal kjøre hjem så hun slipper å ta fatt på
motbakken!
På bildet er Anneliese på tur med familien sin
hvor de plukket 6 liter hagebringebær som
hadde vokst vilt og frodig i en skråning ved
Steinkjerelva.
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HVORDAN SER ET REINSDYR UT?
Mange samer har reinsdyr. Vet du hvordan et reinsdyr ser ut?
Tegn en ring rundt riktig bilde.

Riktig svar står på side 33.

FOTO: Jos, Wikimedia Commons

FOTO: Sagar735, Wikimedia Commons

FOTO: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons

FOTO: Ryan Hagerty, U.S. Fish and Wildlife Service

TELL SOPPER
Om høsten kommer soppene frem! Hvor mange steder i bladet
finner du dette bildet av disse soppene? Tell med dette også.
Send inn svaret til post@miljoagentene.no, eller fyll ut svarkupongen
bak i bladet.
Da kan du vinne en Miljøagent-t-skjorte!
Svarfrist: 1. november 2019
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OPPSLAGSTAVLA
MILJØTIPS:
Resirkuler!

Resirkuler alt som kan resirkuleres.
Da sikrer du at ting som kan

brukes igjen, faktisk brukes igjen.
Ta vare på glass og metall, og

lever dem til “igloene” som står
rundt omkring. Sorter papir og
papp for seg. Er du så heldig at
du bor i en kommune som også
resirkulerer matavfall og plast,
sorter dette også.

Å glemme å skru
av lyset i et rom
du ikke bruker
Palmeolje
Farlig avfall
i restsøpla
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SNØUGLE

Bor du i en kommune med kun

papirgjenvinning? Da kan du
kanskje få med deg noen venner
og skrive et brev til kommunen?

HOT OR NOT
Beintøft
Årets Beintøftaksjon
nærmer seg slutten og
barn over hele Norge
har konkurrert i å reise
miljøvennlig i nesten
hele september. Følg
med på Miljoagentene.
no for kåring av
vinnere!

RØDLISTA:

Å verve en ny
miljøagent
Loppemarked
Høstblader

Plastsøppel
i havet
Hvert år dør store
mengder av sjøpattedyr, fugler og fisker
av plastsøppel i havet.
Derfor må vi slutte å
kaste plast i havet og
i naturen. Vi kan også
ta med oss plast som
vi finner når vi er ute
på tur.

KILDE: Artsdatabanken
FOTO: Michael Gäbler, Wikimedia Commons

Hva er hvitt med gule øyne?
Snøugla selvfølgelig!
Snøugla er stor med et vingespenn på opptil 1,70 meter. Hunnen blir større enn hannen. Denne
ugla kan være helt hvit, men kan
også ha brunsvarte flekker. Øynene
er gule, og får en lysere gulfarge
når ugla blir eldre.
Den liker seg i åpne fjellområder
og finnes flere steder fra Finnmark
og sørover til Dovrefjell og Hardangervidda.
Snøugla står som “sterkt truet”
på Nasjonal Rødliste. Den ble
fredet i Norge i 1965. Likevel har
det blitt færre snøugler i Norge
med årene. Vi tror at noe av årsaken til dette kan være mangel på
byttedyr. Snøugla er et rovdyr og
den er glad i å spise lemen. Når
det er lite lemen, finner vi også
færre snøugler.

NASJONAL RØDLISTE:

Nasjonal rødliste er en liste over dyr og
planter i Norge som er trua av utryddelse
eller er veldig sjeldne.

VERV EN NY
MILJØAGENT!

Verden trenger flere miljøagenter. Har du noen venner som har lyst til å bli med i
Miljøagentene? Her finner du det meste du trenger å vite om verving.
TEKST: Hanne Haugsnes Jensen

Hvordan verve?
Det er to måter du kan verve en venn på. Den du
verver bør få hjelp av en foresatt.
A) Vennen din melder seg inn under Bli Miljøagent.
Vennen din må krysse av for ”Jeg er vervet av en
miljøagent”, og skrive inn ditt medlemsnummer.
B) Verveslipp – kan bestilles hos post@miljoagentene.no
Du kan også verve en venn ved at den melder
seg inn via en verveslipp. Vennen din må krysse
av for ”Jeg er vervet av en miljøagent”, og skrive
inn ditt medlemsnummer. Når du har vervet et
nytt medlem legger du verveslippen i postkassa.
Vi betaler porto.

Hvor finner jeg ut hvor
mange vervepoeng jeg har?
Du får vervepoenget ditt så fort vi har registrert
at medlemskapet til vennen din er betalt (det
gjør foreldrene hans/hennes). For å få vite hvor
mange vervepoeng du har, må du sende en epost
til medlem@miljoagentene.no.

Når du verver kan du få superkule
vervepremier. Du trenger bare å verve
en person for å få en miljøagent-tskjorte!
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NATUR OG UNGDOM

Natur og Ungdom er ungdommens miljøvernorganisasjon.
I denne spalten kan du lese om hva de driver med!

KAMPEN FOR URFOLK OG
MILJØ GÅR HAND I HAND
Urfolkskamp er også miljøkamp, det ser me over heile kloden.
TEKST: Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom

fleire inngrep i viktige område
for reinen - og den blir lett forstyrra. I Repparfjord vil gruva til
Nussir øydelegge områda som
reindriftssamane flyttar reinen
gjennom når den skal skifte beite, i tillegg til å forstyrre reinen
når den kalvar. Som om ikkje
dette var nok er det også planlagt at gruva skal få dumpe 30
millionar tonn med giftig gruveslam i Repparfjord, noko som vil
ramme fjorden hardt.

Skolestreik utenfor
Stortinget 30. august
2019.
FOTO: Jørgen Næss Karlsen-Natur
og Ungdom

Når jordbruksindustrien i
Brasil øydelegg regnskog for å
dyrke soya eller ha kveg på beite, er det katastrofalt både for
naturen og for urfolka som bur
i regnskogen. At både naturen
og urfolk blir krenka skjer ikkje berre i land langt borte, det
skjer også her heime.
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I Finnmark planlegg selskapet “Nussir” å starte opp ei
kopargruve i Kvalsund kommune. Gruva er planlagt midt i
svært viktige reinbeiteområde.
Reindrifta er ei viktig næring for
den samiske kulturen, og møter
mange problem i dag. Norske
styresmakter godkjenner stadig

Opp i gjennom historia har
me sett altfor mange saker kor
oljeindustri, gruveindustri og industrielt jordbruk har fortrengt
urfolk. Skal me redde naturen
må me også styrke rettane til
verdas urfolk! Det er heldigvis ennå mogleg å redde både
regnskogen og Repparfjord.
Du kan lese meir om dette hos
Regnskogfondet og på Natur
og Ungdom sine nettsider.

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I MILJØAGENTENES AKTIVITETSHEFTE 2019
PREMIEOPPGAVE 1 - ISBJØRNER PÅ FISKETUR

PREMIEOPPGAVE 10 - ELBILER
Dette er numrene på de tre elbilene: 24, 38, 42

PREMIEOPPGAVE 11 - NØKKELHULLET
Jeg ser en rødpanda.

PREMIEOPPGAVE 12 - HVOR BOR PAPEGØYEFISKENE?
Manuka bor ved den oransje korallen.
Pita bor ved den rosa korallen.

1. Tom fanger torsk og kommer fra Grønland.

Laki bor ved den grønne korallen.

2. Conny fanger makrell og kommer fra Alaska.

Rama bor ved den blå korallen.

3. Hugo fanger laks og kommer fra Svalbard.

PREMIEOPPGAVE 2 - TELL ISBJØRNER
Det er 5 isbjørner i bladet.

PREMIEOPPGAVE 13 - KODE FRA ERLE
Her står det: Havet stiger når jorda blir varmere.

PREMIEOPPGAVE 14 - FISKER PÅ TUVALU

PREMIEOPPGAVE 3 - SANT ELLER USANT?
1. Usant, 2. Usant, 3. Sant, 4. Sant, 5. Usant, 6. Sant, 7.
Usant, 8. Sant, 9. Sant, 10. Usant, 11. Sant, 12. Usant

1. Piggrokke
4. Flygefisk

2. Koffertfisk
5. Tunfisk

3. Hammerhai

PREMIEOPPGAVE 15 - HVEM SIER HVA?

PREMIEOPPGAVE 4 - REBUS

Tuvalu:

Her står det: Hvalross

PREMIEOPPGAVE 5 - HVOR BOR DYRENE?

c e g

Madagaskar:

b

Norge:

f

a

PREMIEOPPGAVE 16 - KRYSSORD

Lemuren hører hjemme i landskap nr 4.

Løsningsordet er solkrem.

Pandaen hører hjemme i landskap nr 2.

PREMIEOPPGAVE 6 - DYR PÅ MADAGASKAR
Dette er dyrene:
1. Daggekko 2. Fossa

3. Tomatfrosk 4. Kameleon

h

i

Isbjørnen hører hjemme i landskap nr 3.
Delfinen hører hjemme i landskap nr 1.

d

Navnene til de som vinner legges ut på nettsiden
til Miljøagentene!

LØSNING PÅ MINIAGENTOPPGAVEN SIDE 29

PREMIEOPPGAVE 7 - HVILKEN LEMUR KOMMER FØRST?
Skriv hvem av lemurene som kommer på 1. plass, 2. plass,
3. plass, og så videre:
1. Jimmy
2. Miora
3. Fred
4. Olivia
5. Mick

PREMIEOPPGAVE 8 - HVILKET DYR?
Dette er dyret: Sibirtiger

PREMIEOPPGAVE 9 - FELLES ORD
1. Emballasje
5. Tannbørste

2. Plast
6. Kilde

3. Klima
4. Miljø
7. Søppel

FOTO: Per Harald Olsen, Wikimedia Commons
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PREMIEOPPGAVER

1

1 KRYSSORD!

ROM

RAR
REGEL

FOR
ETTER G

SPRØ

TUSEN
..........

SMARTE

RØVER
INSTRUMENT
HA MASSE
PENGER

KVEG

SVAR:
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2

Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så
om på bokstavene i de gule rutene, da
kommer du frem til noe vi gleder oss til.

GRISERI

SVARF

SANT ELLER
USANT?

Kryss av for om du tror påstanden
er sann eller usann. Leser du
gjennom bladet, finner du svar
på det meste!

1
2
3
4
5
6
7
8

Vi har urfolk i
Norge.
Inuittene bor i
Afrika.
Alle urfolk bor i
byen.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

Fossaen bor
bare på Madagaskar.

SANT USANT

Ingen samer
har reinsdyr.

SANT USANT

Snøugla er
truet.
Arendalsuka
var i august.
Plastsøppel i
havet er ikke
skadelig.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

3 HVA SER DU HER?
Her ser du tre arter som ofte er å se ute i naturen her i Norge.
Hva heter artene? Stokk om på bokstavene og finn det ut!

1.

2.

FOTO: Randi Hausken, Flickr

ANRILEV

3.

FOTO: Ole Husby, Flickr

NEPITOSPS

FOTO: Morten Skogly, Flickr

GRNEBE

Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av fine premier! Svarfrist: 1. november 2019.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1: __________ 2: __________ 3: __________ 4: __________
5: __________ 6: __________ 7: __________ 8: __________
Premieoppgave 3 - Hva heter artene?
1. Arten heter: __________________________________________
2. Arten heter: __________________________________________
3. Arten heter: __________________________________________
Miniagentoppgave
Det er __________ bilder av disse to soppene i bladet.
Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:...............................................................................
Mobil:....................................................Alder:.............................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

BARNAS KLIMAPANEL TRENGER DIN HJELP!
Barnas Klimapanel forteller de som bestemmer hva barn i Norge mener om
klimaendringene og miljø. Hvordan skal vi løse miljøproblemene? Hva mener DU
er viktig? Fyll ut denne svarslippen og hjelp Barnas Klimapanel med å si ifra!
Her kan du skrive ditt eget krav:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Navn:

Alder:

