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Barnas Klimapanel møttes for første gang nå i februar, 
og gleder seg veldig til å representere norske barns 
meninger overfor de som bestemmer. Vi har spurt dem 
om de kan si noe om seg selv, slik at alle dere miljø-
agenter blir litt bedre kjent med dem. 

Milla streiker alene i Florø sentrum hver fredag! Ulrik, 
Brage og Tora har lyst til at Barnas Klimapanel kan mase 
på politikere så vi kan få mer klimahandling i 2020! Bjørn 
Einar er opptatt av at vi bør forbruke mindre! Torje an-
befaler Norgesferie, og vil jobbe for gode miljøtiltak i 
hjemkommunen sin! Isa vil gjerne få enda flere engasjert 
i miljøsaken, og Dina ønsker å bidra enda mer i kampen 
mot klimaendringene!

Miljøhilsen fra Barnas Klimapanel

@miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

@miljoagentene

Maten og klimaet
 
Du har sikkert hørt at det er miljø-
vennlig å spise mindre kjøtt og mer 
plantebasert og kortreist mat. Men vet 
du hva som er den minst miljøvennlige 
maten? Det er den som ikke blir spist! 
Noen ganger blir mat kastet fordi den 
ikke ser fin nok ut, eller fordi ingen 
kjøper den i butikken. Andre ganger blir 
den kastet fordi den blir liggende for 
lenge i kjøleskapet og blir dårlig. Noen 
ganger blir helt fin mat kastet fordi det 
blir laget for mye middag! Det er viktig at 
vi tenker på klimaet også når det gjelder 
maten vi spiser. Skal vi klare å bremse 
klimaendringene, er vi mennesker nødt 
til å bli mer miljøvennlige i matveien.
 
Hvis det blir større klimaendringer, 
kan det være at vi må endre maten vi 
spiser. Bøndene må for eksempel for-
søke å dyrke matvarer som trives bedre 
i det nye klimaet. Når fisken vi er vant 
til å spise, forsvinner fordi havet blir for 
varmt, så må vi begynne å spise andre 
typer fisk eller en helt annen type mat 
fra havet.
  
Miljøagentene har laget en ny 
kampanje som heter Klimakokkene, 
der vi samarbeider med noen som la-
ger mat. Vi håper at så mange som 
mulig skal bli litt mer bevisste på sam-
menhengen mellom mat og klima. Det 
kan gjøre en stor forskjell!

Hilsen Hovedkvarteret
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !

NAVN: Ulrik, Tora, Torje, Dina, Isa, 
Milla, Bjørn Einar og Brage 

YRKE: Barnas Klimapanel 2020 



Oljeboring i hvithvalens rike
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Plasticsteak1, Istockphoto

Hvem i all verden er Sveinung?
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Olav Heggø, Fotovisjon

Greta ble stjerna i Davos
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Streetsblog Denver Creative Commons

Dette er helt utrolig! Den 17 år gammel Greta 
Thunberg var den som fikk mest oppmerksomhet 
da verdens ledere møttes i Davos i Sveits. De 
hadde kommet til Verdens økonomiske forum for 
å snakke om hvordan de kunne tjene enda mer 
penger. Greta hadde et annet budskap: – Hva 
vil dere fortelle barna deres, hva er grunnen til at 
dere ikke gjør mer for å stanse klimaendringene? 
sa hun. Heia Greta! 1-0 til deg.

Hvorfor snakker så mange om iskanten? Is-
kanten ligger langt nord i Arktis, mellom isdekte 
områder og åpent hav. Der bor det mange sårbare 
arter som isbjørn, ismåke, hvithval og ringsel, i til-
legg til en drøss med fisker, fugler og forskjellige 
småkryp. Området er kjempeviktig for dyrelivet. 
Likevel vil noen bore etter olje der. Hvis det skjer et 
oljeutslipp i det området, vil kjempemange dyr dø. 
Derfor jobber miljøorganisasjoner for å hindre det.

Tenk om du kunne bestemme hvilke ulveflokker 
som skal få leve, hvilke skoger som skal vernes 
og hvor mye en fabrikk kan forurense! Det kan 
Sveinung. I januar ble han minister for klima og 
miljø. Det betyr at han sitter i Regjeringen sammen 
med statsminister Erna Solberg og hennes gjeng. 
Men hvem i all verden er Sveinung? Har han ikke 
et etternavn? Joda, han heter Rotevatn. Sveinung 
Rotevatn. Men han er visst ganske ryddig likevel! 
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Ja til kongler og biller!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pavel Iarunichev, Istockphoto

Visste du at stadig flere skolegårder, lekeplasser 
og barnehager bytter ut gress, grus og sand med 
plast og kunstgress? I noen barnehager er det 
ikke jord igjen, bare asfalt og plast. Plasten kan 
være farlig, fordi barna kan få i seg giftige stoffer 
når de leker på den, og det blir spredd mikroplast 
i naturen. Det er ikke bra. Ja til gress, kongler, 
biller og pinner.

Skumle branner i Australia
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Patrick Honan, Istockphoto

Etter skogbrannene i Australia har mange flere 
skjønt at vi må gjøre mer for å stanse klimaendrin-
gene. Det er ikke uvanlig at skoger brenner i Aus-
tralia, men årets branner ble mye større og verre 

Vakker elv reddet
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Naturvernforbundet

Mange elver er ødelagt på grunn av vannkraft-
verk. Når man skal lage strøm, blir det mindre vann 
til fisker, planter og alle de andre som bor i elvene. 
Synes du det er trist? Her er en god nyhet: I løpet 
av den siste tiden har mange elver blitt reddet fordi 
Regjeringen har sagt nei til å bygge vannkraft. Her 
er noen av elvene som er reddet: Vigdøla i Sogn og 
Fjordane, Garbergelva i Trøndelag, Øysteseelva i 
Hardanger, Vinda i Valdres og Hovda i Hedmark.

på grunn av den globale oppvarmingen. Heldigvis 
er det masse vi kan gjøre for å kutte i utslippene av 
klimagasser. Her er noen hete tips; kjøp litt mindre, 
kjør litt mindre og la mobilen få mer hvile. 
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Smaksverkstedet er et etterskoletidstilbud for barn og unge hvor de 
lærer å lage bærekraftig og næringsrik mat. På Smaksverkstedet 
utforsker barna spennende råvarer og dropper oppskriftene! Se mer 
på www.smaksverkstedet.no.
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IKKE KAST MATEN
-BLI EN MATREDDER!
Vi kaster altfor mye mat som fortsatt er spiselig. 
Ofte fordi den ikke er fristende nok eller er utgått på 
dato. Men matproduksjon skaper også klimagass-
utslipp. Derfor må vi bli flinkere til å spise opp maten, 
for klimagassutsutslippene blir ekstra unødvendige 
når maten går rett i søpla! Tar du utfordringen? 
TEKST: Ann Helen Lien, Smaksverkstedet  /  FOTO: Smaksverkstedet

5 MATREDDERTIPS: 
Bruk sansene dine før maten går i søpla. Selv om matvaren har 
gått ut på dato betyr det ikke at den må kastes. Se, lukt og smak 

om maten kjennes god nok ut til å kunne spises. 

Redd single bananer! Visste du at vi kaster 140 000 bananer i 
Norge hver dag? Disse bananene blir dyrket på andre siden av 

jordkloden og blir fraktet til butikkene i Norge. En av tingene du kan 
gjøre for å redde bananene er å kjøpe enslige bananer i butikken når 
du er med på handletur. 

Lag et skilt i kjøleskapet hjemme, som du setter foran matvarer 
som må spises innen kort tid. Her skal det stå “Spis meg først”, 

så vet alle hjemme at disse matvarene må spises for ikke å bli kastet. 

Inviter venner på restefest. Restefest er både gøy og bra for 
miljøet. Inviter til fest hvor alle tar med seg rester fra kjøleskapet. 

Hvis alle har med seg litt hver, så får dere et skikkelig festbord med 
masse god mat. Alle blir kvitt rester fra kjøleskapet og får samtidig et 
godt måltid med venner. Vinn- vinn! 

Frys ned frukt- og grønnsaker, melk- og yoghurtrester til smoothie. 
Hvem digger vel ikke smoothie? Alle dvaske grønnsaker, frukt, 

bær og meieriprodukter kan fryses ned og puttes i blenderen når du 
får lyst på en frisk drikk. 
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MILJØVENNLIG MAT
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Du har kanskje hørt at økologisk mat er bra for miljøet? Kanskje har noen 
fortalt deg at du bør spise mindre kjøtt? For å spise mer miljøvennlig er det 
flere ting du kan gjøre. Her får du en liten oversikt!
KILDE: Miljøagentenes Matguide

En måte å spise mer miljøvennlig 
på, er å spise mer økologisk mat. 
Økologisk mat er dyrket uten 
forurensende kunstgjødsel og 
kjemiske sprøytemidler. På en 
økologisk gård får dyrene spise 
mer gress og lokalt for, og de har 
større plass. Høns er frittgående 
og slipper å sitte i trange bur. 
Økologisk mat er bedre for na-
turen og snillere mot dyrene.
Du får kjøpt mange forskjellige 

økologiske matvarer, også fisk 
og kjøtt. Se etter Debiomerket i 
butikken neste gang du handler!

ØKOLOGISK
SPIS
MINDRE 
KJØTT
For å bli mer miljøvennlige i 
matveien, kan vi også spise 
mindre kjøtt og mer grønnsaker 
og fisk. Kjøttproduksjonen er 
verre for miljøet enn grønn-
saksproduksjonen fordi dyra vi 
skal spise også må ha fôr og 
fôret de spiser må dyrkes først. 
Dette fôret har omtrent samme 
utslipp som matproduksjon og 
så kommer utslippene fra dyra i 
tillegg til dette. 

Kuer og sauer gir ekstra høye 
utslipp fordi de raper og 
promper så mye. Det er fordi 
de spiser gress som er van-
skelig å fordøye. Alle dyr som 
spiser gress har denne typen 
fordøyelsesprosess. Gassen 
de slipper ut består av mye 
metan. Metan er en kraftig 
drivhusgass som bidrar til glo-
bal oppvarming dersom det blir 
for mye av den. Du trenger ikke 
slutte helt med å spise kjøtt, 
men du kan velge å spise mer 
vegetarmat eller fisk. 



MILJØVENNLIG MAT

MATAVFALL

SESONGBASERT

KORTREIST

Det er ikke miljøvennlig å kaste 
mat som fortsatt kan spises! 
Når vi gjør dette, kalles det 
matsvinn. Så mye som en tred-
jedel av all mat som produseres 
kastes. Å produsere mat krever 
mye vann, store jordressurser, 
energi og arbeidskraft. Derfor 
bør vi passe på at maten som 
produseres blir spist. Brød, frukt, 
grønnsaker og melk er noe av det 
som ofte ender opp som mat- 
svinn. For å lære mer om å unngå 
matsvinn, les tipsene på side 7!

Her i Norge har vi fire årstider; 
vår, sommer, høst og vinter. Det 
som er så fint med årstidene, 
er at det er bestemte råvarer 
som blir klare for å spises 
i hver av dem. Da sier vi at 
råvarene er i sesong. I Norge 
kan vi kjøpe det meste året 
rundt, selv om matvarene ikke 
er i sesong her. Dette er fordi 
mye dyrkes i drivhus eller im-
porteres fra andre land. Det 
er likevel lurt å spise mat som 
er i sesong her i Norge. Da 
smaker råvarene gjerne ekstra 
godt, er lette å få tak i og er bil-
ligere. I tillegg er det mer klima- 
smart å spise sesongbasert 
enn å spise råvarer som er 
dyrket i et drivhus som krever 
masse strøm, eller har blitt flydd 

inn fra et land langt borte.  
Det vokser ikke like mye frukt 
og grønt i Norge på den kald-
este tiden av året. Men selv 
da kan vi få tak i smaksfulle 
matvarer som er i sesong, som 
for eksempel poteter, løk, epler, 
torsk og hyse. På side 10 og 
11 får du vite mer om hvilke 
matvarer som er i sesong i de 
ulike årstidene.

MATSVINN

All maten vi spiser har blitt frak-
tet fra stedet den har blitt dyrket 
og produsert, til butikken der du 
kjøper den og til slutt hjem til 
deg. Den maten vi kaller kortre-
ist, har blitt dyrket og produsert 
i nærheten av der du bor. Siden 
Norge er et lite land, er ofte de 
fleste norske matvarer kort- 

reiste. Men det er klart at der-
som matvaren er fra Kristiansand 
og du bor i Finnmark, vil maten 
ha reist et godt stykke. Likevel 
vil denne maten være mer klima- 
smart enn mat som er fraktet helt 
fra Kina eller USA, som gjerne 
blir fraktet med fly eller svære 
frakteskip. Dette kaller vi langre-

ist mat. Noen matvarer, som for 
eksempel bananer, må vi impor-
tere fra andre land. Det er fordi 
de ikke vokser naturlig i Norge. Vi 
kan fint spise langreist mat også, 
det er ikke slik at all langreist mat 
er dårligere for miljøet. Men det 
er smart å velge lokalproduserte 
varer så ofte du kan. 
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TIPS TIL SESONGBASERTE MATVARER
Når er matvarene i sesong? Her finner du et utvalg matvarer som er i sesong 
i de ulike årstidene.
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Asparges BringebærSpirer Jordbær

Persille BlåbærReddik Moreller

Rukkola RabarbraSpinat Blomkål

Sei MakrellRødspette Østers

Kveite ØrretSkrei Steinbit
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Det er mange flere enn disse matvarene som er i sesong samtidig med 
dem som er nevnt. Noen matvarer er også i sesong gjennom flere årstider. 
Hvis du vil vite mer, kan du for eksempel gå inn på Bamas sesongkalender. 
Der finner du oversikt over når alle norske bær og grønnsaker er i sesong.
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Epler EplerPlommer Pastinakk

Gresskar KinakålPoteter Poteter

Tyttebær KålrotKantarell Gulrot

Vilt: Elg, hjort, rådyr osv KamskjellKrabbe Lange

Torsk HyseReker Sjøkreps
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FREMTIDENS MAT
Vi blir stadig flere mennesker i verden, og alle sam-
men trenger mat for å leve. Det betyr at i 2050 vil 
vi trenge mye mer mat for å mette verdens men-
nesker, enn vi gjør i dag. Men hvor skal vi få all 
maten fra?
TEKST: Bjørn Erik Løken
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I dag brukes mer enn 60 % av 
verdens landbruksareal til kjøtt-
produksjon. Dette gir store ut-
slipp av klimagasser, og kjøtt ut-
gjør ikke i nærheten av 60% av 
maten mennesker spiser. For at 
det skal bli nok mat til alle, og for 
at det ikke skal bli enda mer klima- 
gassutslipp, må vi i fremtiden 
spise mindre mengder kjøtt. Al-

lerede nå  ser vi at ulike typer 
kjøtterstatning laget av planter 
har blitt veldig populære i Norge, 
og mange av dem får rosende 
omtale for smak og konsistens. 
Tre kategorier mat, som spås å få 
større rolle fremover er insekter, 
kjøtt produsert i laboratorier og 
planter fra havet.  

Insekter
Firmaet Protix avler opp insekter 
foret på matavfall. Insekter som 
gresshopper, maur og larver har 
høyt innhold av vitaminer, mine-
raler og proteiner, og kan derfor 
være et sunt tilskudd til kosthold-
et. Insektsavl krever også mindre 
ressurser enn kjøttproduksjon  
– faktisk krever det 1000 ganger 
så mye vann å produsere stor-
fekjøtt enn å produsere siris-
ser. Avling av insekter kan også 
skje omtrent overalt i verden, 
og det er lite behov for bruk av 
sprøytemidler. 
Enn så lenge brukes det mer 

insekter i dyrefôr enn i men-
neskemat her i Norge, og dette 
kan blant annet føre til redu-
sert behov for å importere soya 
fra regnskogsland. Insekter er 



Kan det friste med noen 
grillede insekter?
FOTO: Thomas Schoch

I sushi er tang en vanlig 
ingrediens.
FOTO: Anna Lebed, Pixabay

Blir laboratoriekjøtt vanlig mat i framtida?
FOTO: World Economic Forum

vanlig å spise i mange deler av 
verden, og det er nok bare et 
tidsspørsmål før det blir mer 
populært i Norge også.
Det er både mulig å spise insek-

tene hele, og å bearbeide dem før 
vi spiser dem, for eksempel ved 
å tørke dem og male dem til mel. 

Labkjøtt
En burger laget av kjøtt produsert 
på et laboratorium gjorde stor 
oppsikt i London i 2013. Kjøttet 
er da dyrket frem fra stamceller 
fra kyr. Håpet er at «kunstig kjøtt» 
vil kunne bidra til å redusere 
matmangel og redusere klima-
gassutslipp fra kjøttproduksjon i 
fremtiden. Dette vil også føre til 
at man ikke lenger må produsere 
dyrefôr eller å slakte dyr. 
Stamcellene hentes fra avkut-

tede navlestrenger etter nyfødte 
dyr. Man kan dyrke frem utrolig 
mye kjøtt fra veldig lite stamcel-
ler. Hvis 10 grisepurker får 10 
unger hver to ganger i året, og vi 
bare bruker stamcellene fra nav-
lestrengene til disse grisungene, 
vil man ha nok stamceller til å fôre 
hele kloden! Og det altså uten å 
måte slakte ett eneste dyr! 

Ny mat fra havet
Andre steder i verden spises 
det  sjømat som ikke er like 
vanlig i Norge. Dette kan for ek-

sempel være sjøgress og tang, 
alger, maneter, og andre dyr 
fra havet. Dette er i ferd med 
å snu her i Norge også, og nå 
finnes det flere firmaer i Norge 
som produserer tang til norske 
middagsbord. Tang inneholder 
mye mineraler, vitaminer og 
sunne fettstoffer, og kan være 
et veldig godt tilskudd til kost- 
holdet vårt. Norske farvann 
er også stort sett ganske lite 
forurenset, og det er bra for å 
kunne bruke planter høstet i 
norsk vann. 
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...vi kan takke insektene for maten vi spiser?

Mye av maten vår kommer fra planter som pollineres av insekter.

...hver nordmann kaster i gjennomsnitt 46 kilo mat hvert år?

...bananen egentlig er et bær   

og ikke en frukt?   

...maten vår står for rundt 30 % av klimagassutslippene våre?

Svar: Anne.

Svar: Pusten.

Hva kan en mus 

trekke like godt som 

en elefant?

– Vet du hva som er 

de mest brukte ordene 

på skolen?

– Jeg vet ikke!

– Helt riktig!

– Vet du hvorfor gutten 

satte sykkelen sin ved 

senga om kvelden?

–  Fordi han var lei av 

å gå i søvne.  

Moren til Anne har 

tre barn. Den ene heter 

Trond og den andre heter 

Line. Hva heter da den 

tredje ungen?

...det vi kaster av mat i Norge 
kunne

 gitt mat til rundt 5 millioner mennesker?

Nils var alltid
 

tre
g om morgenen, 

til m
ammas store fortvilelse.

Mamma: Få opp farte
n nå, 

Nils, du kommer fo
r sent 

til s
kolen!

Nils: D
et går b

ra, je
g rekker 

den nok før d
en stenger!

VISSTE DU AT...
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...vi kan takke insektene for maten vi spiser?

Mye av maten vår kommer fra planter som pollineres av insekter.

...hver nordmann kaster i gjennomsnitt 46 kilo mat hvert år?

...bananen egentlig er et bær   

og ikke en frukt?   
oppdr

agHEM
MEL

IG

REDUSER MATSVINN!
Det krever ressurser å lage mat! Grønnsakene må dyrkes, høstes,

transporteres til butikken og hjem til oss. Dyr må stelles, pleies, 

forsørges og fraktes. Kaster vi mat så vil ressursene som ble brukt, 

være helt unyttige. I dette oppdraget skal du hjelpe foreldrene dine 

med å planlegge og gjennomføre en klimavennlig handletur.

TEKST: Elga MotrøenGå igjennom kjøleskapet og fryseren og skaff deg 

en oversikt over maten du har. Bruk opp det du har 

og hold kjøleskapet ryddig. Det er lettere å plan-

legge når du har oversikt.Planlegg handleturen slik at dere bare kjøper det 

dere trenger. Bruk handleliste og husk handlenett. 

Se på datoen på pakningen når du er i butikken  

– skal varen forbrukes om kort tid, kjøp heller den 

som snart går ut på dato enn en som er lengre hold-

bar. Varen som er holdbar lengre kan da brukes av 

en annen kunde på et senere tidspunkt.

Kjøp de enkle bananene fremfor de som henger 

sammen. De enkle er de som havner fortest i butikk-

søpla, de er rett og slett ikke like populære som de 

som henger sammen.Kjøp kortreist mat og spis i takt med sesongen. 

Husk at mye skade på klima skjer pga transport – et 

jordbær fra Spania om vinteren belaster klimaet mye 

mer enn et norsk jordbær i juli. 
Hvordan gikk oppdraget? Ble det mindre mat-

svinn etter at dere fulgte disse tipsene? Vet du om 

andre ting som kan redusere matsvinn? Skriv og for-

tell oss om det og få et nytt kult merke på Min Side. 

Lykke til!
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FRØAGENTENE

Vil du være med? Sjekk ut miljoagentene.no/froagentene
LOKALLAG: Du kan også melde på lokallaget ditt og få frø og aktivitetsark.

17

I 2020 har vi GRATIS FRØ til alle medlemmer som vil ha. Du kan få tilsendt blomster- eller 
grønnsaksfrø i posten og dyrke de helt selv. Du kan være med uansett om du bor i en liten 
leilighet eller på en bondegård på landet. Noen av frøene trenger bare en boks på kjøkken-
benken for å vokse, mens noen bør plantes ute. 

FRØ

Det kommer til å være konkurranser som alle miljøagenter 
kan være med på. Vokser den høyeste miljøagentsolsikken 
hjemme hos deg? Lager du en skikkelig kul potte eller plante-
kasse? Bilder, tegninger og fortellinger fra frøagenter rundt 
omkring i hele landet vil dukke opp både på nettsidene 
våre og i Miljøagentrapporten gjennom 2020. 
Bestill frø nå for å være med!

Solsikker, karse, sukkererter, salat, blomster – du velger 
selv hvilke frø du vil ha. Noen kan dyrkes innendørs, noen kan 
dyrkes ute. Blomstene er humlevennlige. Det vil si at humler og 
bier, som er veldig viktige for å spre plantene og sørge for at 
de har det fint, liker disse blomstene veldig godt. 

Nå er det kick-off på Miljøagentenes nye frøprosjekt! Planter gir mat 
til oss, dyr og insekter. Derfor vil Miljøagentene så flere frø og dyrke 
våre egne planter. 
TEKST: Sina Øversveen



SNART ER DET

SANKESESONG

Før i tida var vi sankere og hentet det vi spiste av grønnsaker, urter, frukt, sopp 
og nøtter fra naturen. Selv om vi etter hvert begynte å dyrke mat, fortsatte vi 
å sanke også. Og du kan prøve å være en sanker selv, rett utenfor stuedøren 
din eller i det nærmeste skogholtet!  

TEKST: Ane Marit Willmann, Norges sopp- og nyttevekstforbund  /  FOTO: London Permaculture
ILLUSTRASJONER: Illustrasjonene er hentet fra boka “Plukk! Studer! Spis! Turmat med Turbo” av Lene Johansen og Elisabeth Moseng, et samarbeid 
mellom DNT Barnas Turlag og Norges Sopp- og nyttevekstforbund
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Tidlig, tidlig på våren begynner det å komme 
blader av en plante du kanskje kjenner, nemlig 
løvetann. Den har spisse blader som tennene 
på en løve, gule bustede blomsterhoder og du 
kan spise hele planten! Unge blader kan spises 
i salaten. Men kanskje du heller vil lage ”stekte 
løver”? Da dypper du store åpne løvetannblom-
ster i pannekakerøre og steker dem godt i steke-
pannen. Dette er artig å gjøre på tur, på bål eller 
primus. Du kan ta med pannekakerøre i ei flaske 
og plukke blomster på veien.

Den neste planten du kan spise er litt skum-
mel. Den heter egentlig stornesle, men vi kjenner 
den som brennesle. Mange har kjent denne når 
de har vært ute i shorts om sommeren, for den 
brenner. Hvis du tar på deg tykke hansker kan 
den ikke gjøre deg noe. Da kan du lage potetgull 
av den! Du blander bladene med olivenolje, salt 
og litt sitronsaft, så du legger bladene ett og ett 
utover et bakepapir og tørker dem i ovnen (med 
ovnsdøra på gløtt).

Når høsten kommer kan du finne gull i skogen. 
Soppen kantarell kalles nemlig ”skogens gull”. 
Det første du ser er at den er gul som plommen 
på et egg. Hvis fargen stemmer, må du under-
søke soppen under hatten. Det er slik vi kan finne 

ut hvilken sopp vi har 
funnet og finne ut om 
den er spiselig eller gift-
ig. Kantarellen har det 
som kalles ribber under 
hatten: små fjell og dal-
er som går fra kanten 
på hatten og ned langs 
stilken, litt som skruk-
kene på en duk. Kantar-
ellene kan du kutte opp, 
steke i smør i pannen og blande med fløte, salt 
og pepper. Da får du en veldig god saus.

Det er to ting som er veldig viktig for sankere. 
Det ene er å være helt sikker på at det du har san-
ket er spiselig. Spør en voksen som kan det om 
hjelp. Det er også veldig viktig at plantene skal 
kunne leve videre. Man kan ikke ta alle blader, 
røtter, blomster eller frø av en plante, for da vil jo 
ikke planten overleve eller kunne lage nye planter 
neste vår. Insekter og dyr skal også ha mat og et 
sted å bo. 

Sjekk gjerne nettsidene til Norges sopp- og 
nyttevekstforbund på soppognyttevekster.
no! Vi finnes i hele Norge.
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BLI EN 
KLIMAKOKK, 
DU OGSÅ!

TACOLINSER 
FOR 3-4 PERSONER
INGREDIENSER:

– 170g gule eller røde linser 
– 200g hakket tomat (boks)

– 70g løk
– 0,5 Chili/ 5 cm ingefær/1 fedd hvitløk/ 

persille etter smak
– 0,5 ts honning

– salt & hjemmelaget tacokrydder

SLIK GJØR DU:

1. Finhakk løk, stek med litt smør i stekepanna.

2. Skyll linsene, og stek sammen med løken i 
et par minutter.

3. Hell boksen med hakkede tomatene over og 
tilsett litt vann (cirka 30-50ml). 

4. La det hele surre i 10-15 minutter til det har 
blitt litt tykkere. 

5. Tilsett honning, salt og tacokrydder.

6. Ha i chili, ingefær, hvitløk og persille
 etter smak. 

I hele januar har elever i 5.-7. klasse 
konkurrert om å bli de mest klima-
smarte kokkene i landet. Elevene har 
gjort en kjempeinnsats, og har ut-
viklet smakfulle retter som er bra for 
både oss og jorda vår!
TEKST: Julie Vestgren Pettersen og Elga Motrøen

Av rettene som ble sendt inn til konkurransen, 
finner vi alt fra kantarellgryte, elgkebab i potet-
hjerte, fiskesuppe med sei og spagetti med kikert-
boller og gulrotpesto til Big Mock vegetarburger 
og vegetarlasagne. Man får vann i munnen bare 
av å tenke på det!

Det trenger ikke være vanskelig å spise klima-
smart. I dette bladet får du flere tips til hvordan 
du kan bli mer miljøvennlig i matveien. Og kanskje 
har du også lyst til å bli en klimakokk? Hva med 
å prøve ut denne klimasmarte taco-oppskriften!
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TACOKRYDDER
BLAND SAMMEN:
– 2 ss paprikapulver
– 2 ss spisskummen

– 1 ts sort pepper
– 1 ts karri

– 2 ts chilipulver
– 2 ts gurkemeie

– 1 ss tørket oregano
– 1 ss tørket koriander

Denne mengden tacokrydder holder til cirka 
15 porsjoner og kan godt brukes fremfor 
krydderposer. Brukes da likt som krydder-
posene: tilsett vann og la det hele surre.

Tacolinser er godt 
og miljøvennlig.

FOTO: Elga Motrøen

Det er enkelt å lage sitt eget tacokrydder.
FOTO: Elga Motrøen
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WUT I VERDEN
Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les om det her!



SULT OG KLIMAENDRINGER
I følge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig 
flere mennesker sulter. Samtidig blir vi også flere og flere mennesker 
i verden. Hvis vi ikke finner en løsning på klimakrisa, vil vi slite med 
å skaffe mat til alle.
KILDE: Utviklingsfondet  /  FOTO: International Maize and Wheat Improvement Center, FLICKR

Nok mat er en menneske-
rettighet. Likevel er det over 
800 millioner mennesker som 
sulter i verden i dag. Vi trenger 
mat for å leve. Barn som sulter 
kan ha vanskeligere for å lære 
på skolen. Det blir heller ikke 
så lett for de voksne å jobbe 
og ta vare på familiene sine 
når de ikke har nok mat.

Flesteparten av de som 
sulter kommer fra fattige land. 
Mange lever av jordbruk. De 
er avhengige av det de selv 
dyrker for å få mat og tjene 
penger. Da er det viktig at jor-
da kan dyrkes og at klimaet er 
slik at vekstene kan gro frem, 
modnes og høstes. Bøndene 
spiser eller selger det de 
høster fra åkeren sin. Derfor er 
også de fattige bøndene ek-
stra utsatt for klimaendringer. 

Klimaendringene fører til 
mer ekstremvær, som flere 
og kraftigere orkaner, lengre 
tørkeperioder og kraftigere 
regnskyll. Dette kan gjøre at 
avlinger tørker inn eller at de 
oversvømmes av flomvann. 
Da blir maten ødelagt og det 
blir mindre mat i områder der 
det allerede er lite mat fra før. 

Problemene med sult og fattig-
dom vil bare bli verre jo større 
klimaendringene blir. 

Hvis vi klarer å bremse klima-
endringene kan det bli mindre 
både av sult og av fattigdom. 
For å klare det må vi kutte våre 
egne klimagassutslipp her i 
Norge. I tillegg må hele verdens 
totale utslipp kuttes samtidig.

Men vi må også tilpasse oss 
de klimaendringene som al-
lerede er igang. Vi som bor i de 
rike industrilandene er ikke like 
utsatt for klimaendringene. Det 
er fordi vi har råd til å sikre oss 
mot dem, dessuten bor vi ikke 
på de mest utsatte stedene. 
Men dette er urettferdig. Det er 
de rike landene som har sluppet 
ut mest klimagasser, og som har 
skylda for mesteparten av de 
menneskeskapte klimaendrin-
gene. Verdens fattigste er de 
som har sluppet ut minst klima-
gasser, men det er de som lider 
mest under klimaendringene.

Derfor er det rett og rimelig 
at vi forsøker å hjelpe. Vi kan 
for eksempel bidra økonomisk 
i tiltak som hjelper de fattige til 
å tilpasse seg klimaendringene 

bedre enn de kan i dag. 

Utviklingsfondet i Norge 
er en av de organisasjonene 
som er med og støtter opp om 
denne typen arbeid. De støt-
ter for eksempel prosjekter 
som driver med opplæring for 
et mer bærekraftig landbruk. 
Dette kan være å lære bort 
metoder for å samle opp og 
lagre vann, slik at det ikke blir 
krise når tørken kommer. Eller 
opplæring i hvordan nye og 
flere plantetyper kan brukes 
på samme åkerlapp. Det er 
også startet opp frøbanker, 
slik at bønder kan lagre og låne 
frø i tilfelle avlinger blir øde-
lagte. Slik blir jordbruket mer 
sikret og mer tilpasset klima- 
endringene.

Når man tilpasser seg klima-
endringene, gir det muligheter 
for å produsere mer mat, selv 
om klimaendringene er i gang. 
Når fattige familier produserer 
nok mat kan de også få over-
skudd til å leve gode liv.

Du kan lese mer om 
Utviklingsfondet på: 
www.utviklingsfondet.no
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LOKALLAGS

NYTT

Juleavslutning for 
Miljøagentene i Meråker 
og Stjørdal
Miljøagentene i Meråker og 
Stjørdal besøkte Newtonrom-
met. Der lagde de kulebaner og 
eksperimenterte litt med CO2. 
Etterpå var det grøt med mandel, 
kaker og kos, samt et foredrag 
om den genetisk viktige ulven.

Oppstartsmøte for 
Miljøagentene i Stange

I løpet av 2019 har 20 nye lokal- 
lag blitt startet opp rundt om-

TEKST: Marte Randby Steinskog

kring i Norge. I slutten av novem-
ber var det miljøagenter i Stange 
sin tur til å bli invitert til opp-
startsmøte. På møtet var barna 
med å velge hva de har lyst til 

å gjøre fremover. De kom med 
mange gode forslag blant annet 
søppelplukkekonkurranse, tur i 
naturen og filmkveld. 
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Hva skjer i lokallagene?
Les siste nytt her!



Miljøagentene på Grünerløkka 
deltok på Generation Games i 
Oslo. Deres hjemmelagde brett-
spill med miljøquiz, Rødlista, var 
veldig populært blant deltakere.

Miljøagentene i Lardal drev kafe 
på Frivilligsentralen. Ivrige miljø-
agenter sendte brev til de lokale 
matbutikkene med forespørsel 
om varer, de tegnet reklame-
plakater, prislister og informa-
sjonsflyere. Etter fire timer med 
hektisk aktivitet var det en sliten, 
men fornøyd gjeng som kunne 
vinke farvel til veldig fornøyde 
kafegjester!

Generation Games

Miljøkafe i Lardal 

Juleverksted i Grenland
Det var mange barn innom juleverkstedet til Miljøagentene i Gren-
land. De lagde tennbriketter og fuglemat. Renovasjon i Grenland 
sin maskot, selveste Glassus Metallus var også innom en tur på 
besøk. 
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Hva skjer i lokallagene?
Les siste nytt her!



MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!
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Da Haukur ble 4år ønsket han seg å bli Miljøagent. 
Han vil si tusen takk for at han fikk bli med, og for 
bambustannbørsten han fikk i velkomstgave. Han lik-
te godt å være på møte i lokallaget og er innmari glad 
for at det til og med er en til miljøagent i gata hans. 

MINIAGENT HAUKUR

FOTO: Privat

I høst var Haukur og lille-
søstra med på sin første 
demonstrasjon, Klimabrølet, 
foran Stortinget. Han synes 
det er veldig fint at så mange 
vil gjøre mer for planeten vår.
– Vi har et problem! Jorden 

blir varmere, isen smelter, ha-
vene blir varmere og oljen tas 
enda opp av havet! Dyrene 
og fiskene dør sier han. 
Haukur synes det er rart 

at det ser ut som sommer i 
Oslo i januar 
– Jeg håper at det ikke blir 

ørken her sånn at det kom-
mer kaktus.

Haukur elsker å se på 
Planetpatruljen på TV at barn 
kan lære voksne å gjøre gode 
ting for planeten. Han synes 
det er viktig å si til folk at de 
må resirkulere riktig og ikke 
kaste søppel i naturen. Han 
forteller også ofte voksne at 
det ikke er bra for planeten å 
spise så mye kjøtt og å kjøre 
så mye bil.
– Da må man iallfall ikke 

være bare en person i bilen 
omgangen. Bruk heller buss 
eller t-bane eller tog. Når 
bilen bruker bensin så kom-
mer det ut CO2utslipp og 
det gjør planeten varmere.
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Riktig svar står på side 33.

FOTO: Arsheffield, Flickr

FOTO: Fir0002, Wikimedia Commons

FOTO: Bob Balmer, Wikimedia Commons FOTO: Nick Holmes, Flickr

FOTO: Benson Kua, Flickr FOTO: Petey21, Wikimedia Commons

HVILKE AV DISSE VOKSER IKKE I NORGE?
Tre av disse fruktene vokser ikke ute i naturen i Norge. Kan du finne ut hvilke?

Mango

Plomme

Eple Banan

Moreller Kokosnøtt

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

Svarfrist: 10. mars 2020

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

TELL OSTEBITER



Pallaskatten bor i Asia, og trives i steinete steppelandskap opp mot 4000 meter 
over havet.
KILDER: WWF, Wired.com, Wikipedia

PALLASKATT
28



Denne buskete villkatten er ikke særlig god til å løpe. For å unngå 
fiender, gjemmer den seg i små steinhuler eller revner.
FOTO: Wilfried Berns, Wikimedia Commons

Pallaskattunger er skikkelig søte!
FOTO: Wilfried Berns, Wikimedia Commons

Pelsen til pallaskatten er gråaktig om vinteren og blir mer gulbrun 
om sommeren. Vinterpelsen er også tykkere enn sommerpelsen. 
Dessverre er den flotte pelsen en av grunnene til at mennesker 
jakter på pallaskatten.
FOTO: Wilfried Berns, Wikimedia Commons
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PALLASKATT

Ikke la deg  lure av størrelsen, for 
pallaskatten er egentlig bare på 
størrelse med en vanlig huskatt. 
Men den har den lengste og tet-
teste pelsen hos noe kattedyr og 
det gjør at den ser mye større ut 
enn den er! 

Spesielle øyne har den også. 
Katters pupiller blir til smale 
streker når pupillene trekker seg 
sammen. Men hos pallaskatten 
trekker de seg sammen til prikker, 
nesten som hos oss mennesker.

Den holder gjerne til i huler og 
bergsprekker på dagtid, mens 
den kommer ut i skumringen 
for å jakte. Da sniker den seg 
fremover i skjul av gresset, 
og kaster seg over byttedyret 
som aner fred og ingen fare.
Yndlingsmaten til pallaskatten 
er pipeharer og andre små-
gnagere, men den spiser også 
blant annet fugler og insekter.

Pallaskatten regnes som Nær 
truet på den internasjonale rød-
lista og det blir stadig færre av 
den. Årsaken er blant annet at 
leveområdene til pallaskatten 
blir ødelagte og at mennesker 
driver for mye jakt på den.



HOT OR NOT
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RØDLISTEDYRET: 
KRYKKJE

Krykkja blir også kalt tretået 
måke, fordi baktåen nesten 
mangler.

Krykkja er en sjøfugl og tilhører 
måkefamilien. Den er grå og hvit, 
og minner om fiskemåken. For-
skjellen er at beina og vingespis-
sene til krykkja er svarte, og ikke 
hvitflekkete som hos fiskemåken. 

Krykkja lever av fisk og plank-
ton. Den holder til i kolonier i fugle- 
fjell fra Rogaland til Finnmark og 
Svalbard. Det hender også at 
den lager seg reir i hus ved havn-
ene i Nord-Norge. Noen ganger 
overvintrer den langs kysten i 
Sør-Norge, selv om den egentlig 
er en trekkfugl.

I dag er krykkja fredet, og regnes 
som sterkt truet i Norge. Klima-
endringer kan også være noe av 
årsaken fordi de gjør at det blir 
mindre mat for krykkja. En del 
krykkjer blir også tatt av rovdyr. I 
tillegg dør mange sjøfugl fordi de 
setter seg fast i fiskeredskaper.

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

KILDE: Artsdatabanken, NrK.no
FOTO: Hanno, Wikimedia Commons

MILJØTIPS:
Grønn uke!

Batterijakten!
Fra 9. til 29. mars er 
det Batterijakten! 
Går du i fjerdeklasse? 
Bla til side 32 og finn 
ut hvordan du og klas-
sen din kan delta!

Nesten en femtedel av 
Norges totale CO2-
utslipp kommer fra 
veitrafikk! Det er per-
sonbiler som slipper 
ut mest. Derfor bør 
vi gå, sykle eller kjøre 
kollektivt til skolen. Da 
sparer vi miljøet for 
unødvendige CO2-
utslipp!

Engangsprodukter 
av plast

Kjøre bil til skolen

Godteri med 
palmeolje

Matsvinn

Vegetarmiddag

Miljøvennlig 
skismøring

Overnatting i 
snøhule

Ha en hel uke der dere ikke 
spiser kjøtt. Da sparer dere 
miljøet for klimagassutslipp!

Det finnes  massevis av enkle 
og gode vegetaroppskrifter på 
internett. Få med deg de voksne 
i familien slik at dere sammen 
kan planlegge en deilig vegetar-
middag for hver dag i uken. Det 
finnes også mange vegetariske 
kokebøker. Kanskje dere klarer 
en hel vegetaruke hver måned til 
og med?

OPPSLAGSTAVLA



Gunhild Stordalen
MILJØKJENDISEN

Hva er det kuleste med å være 
grunnleggeren for EAT? 

– Det er at vi har vært med på å 
starte en dugnad for hele verden. 
En dugnad for mat som er bra for 
klimaet, miljøet, dyrene og alle 
menneskene. Det er en dugnad vi 
trenger på grunn av bærekrafts-
målene våre og for å løse klimaprob-
lemene vi står ovenfor. Alle vil være 
med, jeg ser at verden våkner opp 
og det og å se hvor viktig dette  
arbeidet er, er kult.
 
Hvorfor er mat viktig i 
miljøsaken? 

– Mat er et kjempeproblem, men 
det kan bli en av de aller viktigste 
løsningene. Mat er en tredjedel 
av klimaproblemet og den største 
årsaken til at dyr og plantearter 
utryddes. Måten vi lager mat på 
i dag er det som forårsaker så 
mange av våre største miljøproble-
mer. Den maten vi spiser i dag kom-
mer ofte fra dyr som har fått soya fra 
regnskogen i Brasil, og det betyr at 
regnskogen har blitt hogget ned for 
at vi skal kunne spise den maten. 
I dag gjør vi mye feil med mat og 
matproduksjon. Det er mulig å lage 
mat til mennesker uten å ødelegge 
naturområder. 

Hvorfor tror du det er så viktig 
å spise klimasmart mat? 

– Klimasmart mat er bra for både 
helsa og klimaet. Ved sunne mat-
valg kan vi føle oss mye bedre. Det 
er viktig å passe på både planeten 
og seg selv.  
 
Hvorfor bør barn engasjere seg 
for klimaet? 

– Barn er fremtiden! Barn skal 
arve planeten og det er deres rett 
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Møt en av de tøffeste miljøkjendisene vi har vært borti! 
Gunhild er endelig frisk etter en alvorlig sykdom, og nå kjemper 
hun for en mer bærekraftig utvikling på matfronten. Gjennom stiftelsen 
EAT Foundation engasjerer hun stadig flere i å velge miljøvennlig mat. 
TEKST: Annam Chaudhry

å si ifra. Det er også barna som på-
virker de voksne mest. Barn kan få 
de eldre generasjonene til å våkne 
opp. Si mer ifra og vit at dere har 
viktige stemmer!

Har du en hilsen til Miljøagen-
tene? 

– Jeg heier skikkelig på dere! Alle 
dere barna som er med, gir meg 
håp. Jeg håper det blir mange flere 
miljøagenter i fremtiden. 

Gunhild og teamet i EAT Foundation under EAT Stockholm Food 
Forum 2019, sammen med frivillige, foredragsholdere og deltakere.
FOTO: Linus Sundahl-Djerf
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Fra 9.-29. mars er det ny jaktsesong for engasjerte batterijegere. Da skal 
fjerdeklassinger over hele landet være med på en av Norges største miljø-
dugnader, der de konkurrerer om å samle inn flest mulig batterier og levere til 
gjenvinning. I år har vi med oss tidligere Newton-programleder Stian Sandø og 
miljøagent Raphael Siegert på laget, som er Batterijaktens ambassadører.
TEKST: Julie Vestgren Pettersen

Vi har tatt en prat med Raphael, 
som er gleder seg til å være 
med på Batterijakten og til å 
gjøre en innsats for miljøet.
 
– Hva tenkte du da du ble 

spurt om å være ambassadør 
for Batterijakten?
– Jeg tenkte at det hørtes  

veldig kult og viktig ut – så jeg 
sa ja!

– Hva skal klassen din gjøre 
under Batterijakten?
– Jeg har skrevet brev til 

læreren min og spurt om det!

For å delta i Batterijakten må 
læreren din melde på klassen 
inne på batterijakten.no. Kanskje 
du kan spørre læreren din om 
han har hørt om Batterijakten?

Selv om de fleste vet at ingen 
batterier skal i restavfall, hender 

Batterijakten 2020!
ENDELIG TID FOR
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PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Ønskeliste

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

PREMIEOPPGAVE 3 - HVA BETYR 
AVFALLSSYMBOLENE?

MINIAGENTOPPGAVEN
Det er 4 hjerter i bladet

VINNERE:
Milian Algrøy,  10, Ågotnes
Ida Marie Westheim, 9, Oslo

GRATULERER!
SVAR PÅ FRUKTOPPGAVEN PÅ SIDE 27
Mango, banan og kokosnøtt vokser ikke i Norge.

LØSNINGER
OG VINNERE
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 5 2019

det likevel at de ender opp i søppelbøtta eller, 
enda verre, i naturen. Dette synes Raphael 
er trist å tenke på. 

– Hvorfor er det viktig å gjenvinne batterier?
– Det er for at dyr og natur ikke skal skades 

av det som er inni batteriene. Det ser ikke 
fint ut med gamle batterier i naturen. Når 
batteriene gjenvinnes så sorteres de.

– Har du et mål for Batterijakten 2020?
– At ingen Miljøagenter kaster batterier 

uten å gjenvinne de! Jeg håper Batterijakten 
får samlet inn mange millioner batterier.

– Har du et miljømotto?
– Jeg ELSKER naturen!

Gå inn på batterijakten.no for 
å lese mer om konkurransen.

Går du i 
FJERDEKLASSE 

og har lyst til å bli med på 
Batterijakten? 

Ta med bladet ditt på skolen 
og vis disse sidene til 

læreren din!

Batterijakten 2020!

Batterijakten arrangeres i samarbeid 
med Clas Ohlson, Varta og Batteriretur.

1. Glass-
emballasje

3. Plast-
emballasje

2. Metall-
emballasje



SVAR:

2

1

KLES-
PLAGG

GRØNN-
SAK

BLADET

PEN

FUGLE-
MAT

BRUKE 
ÅRER

IKKE 
SØSTER

LITEN, 
SMAL BÅT

GODT

EN SOM 
LAGER MAT

365 
DAGER

9

HUSDYR

LEVETID

UJEVN

FØLE

GNÅL

IKKE 
SKITTEN

DA

JORDBRUKS-
KJØRETØY

365 DAGER

SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på 
bokstavene i de gule rutene, da kommer du 
frem til noe vi må prøve å unngå.

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

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

SANT  USANT

1
2
3
4
5

7
8

6

Matsvinn er 
miljøvennlig.

Morellene er 
i sesong om 
våren.

Løvetann er en 
spiselig plante.

Krykkja er en 
truet fugleart.

Det er miljø-
vennlig å spise 
importert kjøtt.

Vi kaster 46 kg 
mat hvert år.

Pallaskatten 
bor i 
Sør-Amerika.

Økologisk
landbruk bruker 
ikke kjemiske 
sprøytemidler.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:10. mars 2020Send inn svaret til:
post@miljoagentene.no

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



Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i 
trekningen av fine premier! Svarfrist: 10. mars 2020.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

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

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

Premieoppgave 3 - Når er disse i sesong?
1. Agurk: ______________________________________________
2. Blåbær: _____________________________________________

3. Brokkoli: ____________________________________________ 

4. Bringebær: __________________________________________

Miniagentoppgave

Det er __________  ostebiter i bladet.

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3
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a) Mai til oktober

b) Februar til juli

c) Januar til desember

1. Agurk 2. Blåbær 3. Brokkoli 4. Bringebær
a) Mars til september

b) Juli til september

c) Mai

a) Juni til oktober

b) Januar og februar

c) Januar til juli
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FOTO: David Monniaux, Wikipedia FO
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a) Februar til juli

b) Juli og august

c) Juni til september

NÅR ER DISSE I SESONG?
Disse tre grønnsaks- og bærtypene vokser i Norge. Når de er modne og kan høstes sier vi 
at de er i sesong. Vet du når disse er i sesong? Sett kryss for riktig alternativ.



ER DU FJERDEKLASSING?
VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 9. til 29. mars 2020, 
og alle fjerdeklasser i landet kan delta. Alle klasser som deltar
får tilsendt materiell, og de som blir landets beste batterijegere
får en fantastisk premie til hele klassen!

Les mer på batterijakten.no

BATTERIJAKTEN ER ET SAMARBEID MELLOM MILJØAGENTENE OG


