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Hva er ditt beste miljøtips?
Jeg går til og fra skolen istedenfor at mamma kjører meg. 
Resirkulere er også viktig. Jeg resirkulerer batterier og 
panter flasker.
 
Hvilken miljøsak er du mest opptatt av?
Jeg er veldig opptatt av naturen og av dyr. Det er viktig å 
huske at fisker også er dyr. Det føler jeg i hjertet mitt.
Derfor må vi ta vare på havet! 
 
Har du vært med på mye spennende som 
miljøagent?
JA! Padling på landsleir. Det var også gøy å kurses så jeg 
kunne bli dronepilot! Sjokoladeverksted med lokallaget 
mitt på Nesodden er også kjempegøy. Da får vi lage økolo-
gisk sjokolade fra bunnen av.
På Nesodden er det også mange strender så det er gøy å 
plukke søppel sammen med venner og lokallaget.

Miljøhilsen fra Raphael

@miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

@miljoagentene

NÅ SPIRER 
DET IGJEN!
 

Selv om det ikke har vært noe 
særlig til vinter i år så føles det 
deilig at våren endelig er her!
 
Det er mye som skjer. Fuglene kom-
mer tilbake og du kan se dem i full jobb 
med å sanke materialer til å bygge reir. 
Kanskje du var med på fuglekasseverk-
sted i fjor? Hvis du har hengt ut en  
fuglekasse, så bør du ta en titt nå og se 
om noen har flyttet inn!
 
Det er ikke bare fuglene som kvitrer 
mer nå. En rekke krypdyr kommer også 
fram fra vinterdvale. En av disse er stor-
salamanderen som du kan lese mer om 
i dette bladet. Den har sovet et halvt 
år, og nå kommer den fram fra skjule- 
stedet sitt for å leke i og rundt små tjern. 
Hvis du bor sør for Trøndelag, og sær-
lig hvis du bor nært Oslofjorden, så kan 
du både se den og forsøke å fange den 
med håv. Men vær forsiktig, og slipp 
den ut igjen. Den er rødlistet, noe som 
betyr at den er truet.
 
Våren er utetid! Benytt muligheten til 
å ta lange turer i naturen som vi er så 
glad i. Bli kjent med den, og pass på at 
den har det godt!

Hilsen Hovedkvarteret

VI ER HOVEDKVARTERET:
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !

NAVN: Raphael

YRKE: Miljøagent med rett til å si fra!



Hei dere, nå må vi dele!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: FatCamera, Istockphoto

Medisin til kloden
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Claudiad, Istockphoto

Hvis du blir syk, kan du ta en kur og bli frisk 
igjen. Nå som kloden har feber, har Regjeringen 
laget en kur som de har kalt «Klimakur 2030». Det 
fine er at det er deg og meg som skal gi «me-
disinen». Det kan vi gjøre ved å kaste mindre mat, 
spise mindre rødt kjøtt, kjøre mindre bil, kjøre mer 
tog og buss, sykle og gå. Enkelt som bare det!

Verdens tøffeste Hanna
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Wikimedia Commons

Har du hørt om Hanna Resvoll-Holmsen, Norges 
første miljøverner? Hun levde for hundre år siden, 
og hun sto på dag og natt for å redde elva Sjoa og 
innsjøen Gjende i Jotunheimen. Den gangen var 
det ikke nasjonalpark der, og det var noen som ville 
bygge en svær demning og et digert vannkraftverk. 
I selveste Jotunheimen!!! Takket være Hanna og 
andre naturvernere ble det heldigvis ikke noe av.

Vi har en jobb å gjøre! Klimautslippene skal ned, 
og vi må komme i gang. Det er mange måter å 
gjøre det på, men dette er helt klart den koselig-
ste: Vi kan dele, bruke ting om igjen, kjøpe noe 
brukt, reparere når ting går i stykker og leie ting. 
Da slipper vi å kjøpe så mye nytt, og utslippene 
går ned. Dette kalles sirkulærøkonomi. Du kommer 
helt sikkert til å høre det ordet igjen.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



El-bilene tar over
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: PlargueDoctor, Istockphoto

Hver tiende bil som kjører på norske veier er nå 
en el-bil. Det betyr at luften i byer og bygder blir 
renere, og utslippene av klimagasser går ned. Snart 
får man ikke kjøpt biler som går på bensin og diesel. 
Innen 2025 skal alle nye biler være el-biler. Det er 
veldig bra! Men det er viktig å huske at det er enda 
mer miljøvennlig å gå, sykle og kjøre kollektivt.

Nye klimamål
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Fokusiert, Istockphoto

Regjeringen har bestemt at de norske klimaut-
slippene skal kuttes med minst femti prosent innen 
2030. Det er veldig bra, og akkurat det klimafor-
skerne har bedt oss om å gjøre for å begrense 
den globale oppvarmingen til 1,5-2 grader. Det er 
gode nyheter! Nå venter vi bare på at målene skal 
følges opp.

Eventyyyyrlig!
TEKST  /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

Tenk deg en skog full av sjeldne og truede arter. 
En eventyrlig skog med gamle trær, masse lav og 
mose, full av fugler, sopp og insekter av alle slag. 

En sånn skog har noen ivrige skogelskere oppdag-
et ved Bolkesjø i Telemark. Det finnes ikke maken 
til denne skogen, hverken i Norge eller Sverige. Nå 
jobber naturvernere for at skogen skal bli vernet. 
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Det kan være vanskelig å vite hva som skiller reptiler fra amfibiene. Reptiler og amfi-
bier har dessuten et fellesnavn, de kalles herptiler. I Norge har vi 6 amfibiearter og 5 
reptilarter. Vi har ingen store herptiler i Norge på grunn av det kalde klimaet.
Tekst: Peter Hedstein

REPTILER
Reptiler er dyr som krokodiller, øgler, skilpadder 

og slanger.

Reptiler kalles også krypdyr i Norge, siden de 
har bein ut på siden av kroppen istedenfor under 
kroppen, ser det ut som de kryper rundt. 

REPTILER OG AMFIBIER

Reptiler legger eggene sine på land. Noen rep-
tiler som firfisle eller hoggorm bærer også eggene 
inni kroppen til de klekkes. 

Det finnes reptiler i alle former og størrelser over 
hele verden, men de trives spesielt i mer tropiske 
strøk. Her kan de ta form som krokodiller, slanger, 
skilpadder med mer. I Norge har vi derimot bare 
fem arter med reptiler på grunn av det kalde kli-
maet, og ingen av dem er krokodiller! 
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AMFIBIER

Amfibier er dyr som  frosker, padder og 
salamandere.

Amfibier legger eggene sine i vann. 

Herptiler er vekselvarme dyr. Dette betyr at kroppen ikke produserer varme på samme måte 
som hos pattedyr, herptiler trenger derfor varme utenfra for å varme kroppen. Visste du at 
vekselvarme dyr ikke blir støle i musklene sånn som mennesker og andre pattedyr?

REPTILER OG AMFIBIER

FAKTA OM HERPTILER

Man sier at amfibier har to liv, ett i vann og ett 
på land. De fleste amfibier starter livet som larve 
eller rumpetroll. På dette stadiet har de gjeller og 
puster under vann, men når de vokser opp flytter 
de opp på land, og starter et nytt liv der. Ferdig 
utviklede amfibier har lunger.
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Som du kanskje har lest fun-
gerer reptiler ganske annerledes 
enn andre pattedyr som oss 
mennesker. Dette gjør også at 
de reagerer annerledes på en-
dringer i miljø og klima. Så hva 
vil skje med reptilene når jorda 
blir varmere? 

Vi har allerede lært at de fleste 
reptiler lever i varmere strøk. For-
skere har sett at utfordringene 
for reptiler i disse områdene er 
å kjøle seg ned. Hvis det blir 
bare et par grader varmere kan 
dette få alvorlige konsekvenser, 
og hvis de ikke klarer å kjøle 
seg ned (vanligvis ved å grave 
seg ned, eller bade i dam) så vil 
mange av dem dø ut. 

Flere reptiler (som havskilpad-
der og krokodiller) har også noe 
som heter temperaturbestemt 
kjønn. Disse reptilene graver 
gjerne ned eggene sine, deret-
ter er det temperaturen rundt 
eggene som bestemmer hvilket 
kjønn barna skal få. Høyere tem-
peratur gir vanligvis hunnkjønn, 
mens lavere gir hannkjønn. Da 
sier det seg selv at global opp-
varming kan få alvorlige kon-
sekvenser for kjønnsfordelin-
gene til disse reptilene.

Nyere forskning viser at blant 
barna til havskillpadden glass-
karett, er 84% hunnkjønn! Hvis 
det blir enda varmere vil dette 
tallet øke, og glasskarett skilpad-
den vil få store problemer med å 
formere seg. 

I Norge har vi et langt kaldere 
klima enn der du finner skilpad-
der og krokodiller, dette betyr 
at de reptilene vi har, sannsyn-
ligvis vil få det bedre når det 
blir varmere.  

Hvis det blir varmere vil rep-
tilene få mer tid med varme, og 
dermed mer tid på å være aktive, 
og å lete etter mat. Det betyr 
igjen at de kan få bedre levevilkår 
og flere unger. Hvis den globale 
oppvarmingen fortsetter slik den 
er nå, vil nordlige områder bli 
bedre egna for reptiler. Siden de 
reptilene vi har her nå gjerne vil 
ha det litt varmere. 

Selv om reptiler kanskje vil få 
det litt bedre i Norge og andre 
områder med lignende klima, 
så vil global oppvarming skape 
katastrofale følger for verdens 
reptiler. Hvis temperaturøknin-
gen fortsetter, vil mange arter 
utryddes eller nesten forsvinne. 
Og reptilene er spesielt sårbare!

Klimaendringene påvirker oss alle, også reptiler, eller krypdyr som de også blir kalt. 
Tekst: Peter Hedstein  /  FOTO: Pxhere.com

REPTILER OG 
KLIMAENDRINGER



REPTILER OG 
KLIMAENDRINGER
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...den svært giftige slangen svart mamba, kan bevege seg 

 i 23 kilometer i timen? Dette er like raskt som en voksen mann kan sprinte.

– Hvordan fanger 
man kaniner?

– Man setter seg bak 
et tre og lager 

gulrotlyder.

– Hørt om bonden 

som kjørte dampveivals 

gjennom potetåkeren? 

– Han ville dyrke 

potetlomper.

– Hva får du om du

 legger en elefant oppå 

ei brødskive?

– Ei brødskive som

 du ikke klarer 

å løfte…

som var mellom 30 og 40 meter lang, og veide mellom 80 og 100 tonn?

...det største krypdyret som noensinne har levd var dinosaurtypen Argentino
sauru

s, 

...flere krokodillearter kan blir over ett tonn tunge?

...den eldste skilpadden vi kjenner til     
  ble rundt 250 år gammel?

...firf
irsla kan gi slipp på halen sin, dersom 

 et r
ovdyr får tak i den? Halen vokser ut 
 igjen etterpå.

VISSTE DU AT...
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PLANT ET FRØ!Har du bestilt frø gjennom Frøagentene? I år har Miljøagentene et 

frøprosjekt for alle medlemmer og vi vil gjerne ha deg med på å plante 

frø. I dette hemmelige oppdraget vil vi ha ditt bidrag til Frøagentene! 

TEKST: Sina Øversveen
Å plante frø er en fin måte å bli kjent med na-

turen og dyrke sine egne grønnsaker eller plante 

noen humlevennlige blomster. Uansett om du ikke 

har bestilt eller fått frø enda, så kan du gjøre dette 

hemmelige oppdraget. Vi har konkurranser gjen-

nom året og april-konkurransen handler om å lage 

en potte som du kan så frø i. 
For å plante et frø trenger du en liten boks eller 

potte til å ha det i. Du kan også lage din egen potte, 

av for eksempel en oppklippet melkekartong.

 
Uansett hvordan potta ser ut er det viktigste at du 

kan putte jord og frø i – og at du kan vanne. Det er 

lurt å ha en potte som vannet kan renne gjennom, 

enten ved at potta er laget av papir eller at du lager 

hull i bunnen. Da må du passe på at den står på noe 

som tåler vann, for eksempel at den står på en skål. 

Plant frøene dine slik det står du skal på posen og 

vær tålmodig.
For å være med på april-konkurransen må du sende 

inn bilde av en kreativ potte du har laget eller pyntet 

selv. Du finner mer informasjon om Frøagentene og 

konkurransene på miljoagentene.no/froagentene. 

Send oss en epost med bilder til froagentene@mil-

joagentene.no. Hvis du også løser oppdraget på de 

Hemmelige sidene på miljoagentene.no, så får du et 

kult merke på Min Side. Lykke til!
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Storsalamanderen er en truet dyreart i Norge. Men hva gjør vi for å hjelpe den?
Tekst: Peter Hedstein  /  FOTO: Frank C. Müller, Wikimedia Commons

NORGES STØRSTE 
SALAMANDER!
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Selv om vi kaller den storsala-
manderen så blir den bare 10-
15 centimeter lang. Jo lenger 
nord du kommer, desto mindre 
er de vanligvis. Den er sort eller 
mørkebrun, med lysegul eller 
oransje buk. Den har svarte flek-
ker, men kan også ha små hvite 
prikker på sidene av kroppen. 
Huden er ru med små vorter som 
utløser gift. Giften er storsala-
manderens forsvarsmekanisme. 
 

I Norge finnes storsalaman-
deren både på øst- og vestlandet 
og i Trøndelag. På Steinkjer i 
Trøndelag finner du faktisk den 
nordligste kjente bestanden i 
verden! 

Storsalamanderens to største 
fiender er ørreten og men-
neskene. Vi mennesker har fylt 
igjen dammer og drenert våt-
marker for å gjøre plass til dyrket 

mark og byggeprosjekter. Stor-
salamanderen har et spesielt 
forhold til dammen den blir født i. 
Den vil nemlig dra tilbake hit for 
å legge egg, uavhengig om dam-
men er blitt ødelagt eller ikke. 

Det er vanlig å sette ut fisk i 
norske ferskvann. Hvis det skjer 
i storsalamanderens dammer, vil 
fisken spise opp yngelen til stor-
salamanderen, spesielt ørret er 
kjent for å spise disse. Dermed 
har bestanden med storsala-
mander gått sterkt tilbake de 
siste 50 årene både nasjonalt og 
internasjonalt.

Men ikke fortvil helt enda! I 
nyere tid har storsalamanderen 
og andre skapninger som le-
ver i disse områdene fått mer 
oppmerksomhet fra forskere og 
lovgivere. Man har satt i gang ak-
sjoner for å finne ut hvor mange 
storsalamandere vi har i Norge. I 
dag vet vi om ca. 1000 forskjel-
lige yngledammer for storsala-
mander i Norge. Noe som har 
gjort Norge til et av de viktigste 
stedene i Europa, for å bevare 
storsalamanderen. 

Ikke nok med det, nå er det 
også lover og regler som sier 
at man ikke kan ødelegge livsg-
runnlaget til storsalamanderen. 
Man har til og med begynt å 
grave opp gamle dammer som 
hadde blitt tettet igjen, og hvis 
du skal bygge ut der det er en 
dam eller våtmark, så må man 
faktisk lage en ny dam til og flytte 
dyrene dit, hurra! 



Skjeggagamer er reptiler du kan 
møte på i Oslo Reptilpark.
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Oslo reptilpark ble åpnet i Oslo i 2002 og har siden økt 
i både popularitet og omfang. Nå bor det over 100 dyr i 
reptilparken!
Tekst: Peter Hedstein  /  FOTO: Frank C. Müller, Wikimedia Commons

OSLO
REPTILPARK

Til tross for navnet Oslo Rep-
tilpark, har de ikke bare reptiler 
der. De har også amfibier og an-
dre eksotiske dyr, deriblant kvel-
erslanger, snoker, gekkoer, øgler, 
pilgiftfrosk, vakre tarantella, en 
dvergkrokodille, aper, skilpad-
der, fisk og en sort enke, verdens 
giftigste edderkopp!  Her har det 
flere dyr som du kanskje ikke 
finner i andre dyreparker. 

I Oslo reptilpark kan du 
besøke alle disse dyrene, se 
hvordan de har det, og kanskje 
få nærkontakt med noen av dem. 
Planlegger du turen din godt kan 
du også få med deg at dyrene 
blir foret. Dette gjøres hver tirs-
dag klokka 17! Etter foring kan 
du bli med å møte en ekte pyton-
slange! Bursdagsbarn får også 
muligheten til å komme enda tet-
tere på dyrene, og kanskje mate 
noen søte silkeaper! 

Oslo Reptilpark tar også inn 
reptiler og andre eksotiske dyr, 
som folk har smuglet inn i landet. 

Selv om noen herptiler er lovlige 
her til lands, er de aller fleste for-
budt å ta med inn i Norge. Når 
noen blir tatt av politi eller mat-
tilsynet, så må de ulovlige dyrene 
enten omplasseres eller avlives. 
Da er det viktig at vi har steder 
som Oslo reptilpark, som tar 
dyrene inn og passer på dem. 

Oslo Reptilpark samarbeider 
med Norsk Herpetologisk For-
ening. De ønsker å spre infor-
masjon om hvordan man skal ta 
vare på disse dyrene og hvilke 
som er lov å ha som kjæledyr i 
Norge. Derfor reiser de rundt til 
biblioteker og institusjoner for å 
informere om eksotiske dyr.
  
«I Reptilparken er vi veldig glade 
i barn! Vi tror at hvis barn vokser 
opp og respekterer og er glade 
i dyr og natur så blir verden et 
bedre sted!» 

– Oslo Reptilpark
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For omtrent 66 millioner år siden var kloden en helt annen 
enn den er i dag. Dette var dinosaurenes tid. Noen dino-
saurer var rolige plantespisere mens andre trengte kjøtt 
og var konstant på jakt etter noe spiselig. Dinosaurene 
levde lenge på jorda, men til slutt døde de ut. Hva var det 
som skjedde?
Tekst: Elga Motrøen  /  FOTO: Pxhere

DINOSAURENES DØD 
– hva skjedde egentlig?

Dinosaurene du ser på bildene her, er selvsagt ikke ekte dinosaurer, 
men dinosaurmodeller fra fornøyelsesparken Jurapark i Polen.
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Forskerne er fortsatt ikke helt 
enige om hva det var som førte til 
utrydningen av dinosaurene. Men 
alle er enige om at det må ha vært 
en verdensomspennende natur-
katastrofe som førte til enorme 
klimaendringer. 

På Yucatàn-halvøya i Mexico 
finnes det spor av et meteorittned-
slag. På et eller annet tidspunkt 
ble jorda rammet av en stor me-
teoritt som satte store områder i 
brann. Som resultat av nedslag-
et, og brannene som fulgte, ble  
store støvskyer blåst opp i lufta, 
noe som gjorde at planeten ble 
mørkere. Uten sollys ble det sakte 
men sikkert mørkere og kaldere 
på planeten. Noe forskning tyder 
på at jorda ble kaldere med opptil 
26 grader. De nederste plantene 
døde først, fordi de manglet lys. 
Deretter døde planteetere som 
ikke fant noen planter å spise 
lenger, og til slutt døde også de 
kjøttspisende dinosaurene. 

Andre forskere mener at det 
må ha skjedd noe mer enn bare 
et meteorittnedslag. Noe vold-
sommere og større. Noen tror 
at det kan dreie seg om økt 
vulkanaktivitet overalt på jorda 
i dette tidsrommet. 

I 2015 dukket det opp en in-
teressant teori som prøver å 
koble sammen teorien om me-
teorittnedslaget og teorien om 
økt vulkanaktivitet. Forskerne 
fra Geoforschungszentrum i 
Potsdam (Tyskland) analyserte 
lava fra Yucatàn og fant ut at 
det allerede fantes mange ak-
tive vulkaner på det området da 
meteoritten gikk ned. Meteorit-
ten kan ha påvirket jordplatene 
til å flytte mer på seg enn de 
ellers pleide å gjøre. Dette kan 
ha forsterket vulkanaktiviteten. 
Derfor er det mulig at det er 
en sammenheng mellom de 
to teoriene, og at de begge til 
sammen var årsaken til at jord-
kloden ble for kald og ubehage-
lig for dinosaurene å leve på. 
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HVILKEN NORSK 
REPTIL ER DU?

1. Hvor i naturen trives du best?

Solvarme og tørre områder

2. Er du giftig?

Ja

Ja

Nei

Nei

3. Er du glad i å klatre?

HOGGORM
Latinsk navn: Vipera Berus

Hoggormen lever i både fjell- og 
sletteland. I Norge finner vi den over 
det meste av Sør-Norge. Hoggor-
men er Nord-Europas eneste giftige 
slange. Den spiser blant annet mus, 
fugl, firfisler og padder. 

NORDFIRFISLE
Latinsk navn: Zootoca vivipara

Nordfirfislen finnes over store deler 
av landet og er den øglen som når 
lengst mot nord av alle øgler. Den 
trives på solvarme steder i skog, 
mark og fjell. Den spiser forskjellige 
insekter, mark og snegler.

SLETTSNOK
Latinsk navn: Coronella Austriaca

Slettsnoken er en god klatrer som 
liker seg i tørre, varme og solvendte 
områder. Den finnes i langs kysten 
fra Østfold til Stavanger. I Norge 
spiser slettsnoken mest stålorm og 
spissmus.

I Norge finnes det fem frittlevende 
reptilarter. Vi har tre slangearter, 
buorm, slettsnok og hoggorm og to 
øglearter, stålorm og nordfirfisle. 
Hvilke av de norske reptilene 
ligner du mest på?
TEKST: Marte Randby Steinskog  /  
KILDER: Store Norske Leksikon(snl.no) og
Folkehelseinstituttet (fhi.no)
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FOTO: Cinik, Wikimedia Commons

FOTO: Marek Szczepanek, Wikimedia Commons

FOTO: Christian Fischer, 
Wikimedia Commons



1. Hvor i naturen trives du best?

Fuktige områder gjerne ved et vann

I skumringen 

2. Når er du mest aktiv?

På dagtid

SLETTSNOK
Latinsk navn: Coronella Austriaca

Slettsnoken er en god klatrer som 
liker seg i tørre, varme og solvendte 
områder. Den finnes i langs kysten 
fra Østfold til Stavanger. I Norge 
spiser slettsnoken mest stålorm og 
spissmus.

BUORM
Latinsk navn: Natrix natrix

Buormen er vanlig i lavlandet i 
Sørøst-Norge og langs Sørlands-
kysten. Den lever gjerne i nærheten 
av et vann og er en god svømmer.  
Den er aktiv om dagen og spiser 
padder, frosk, fisk og amfibier.

STÅLORM
Latinsk navn: Anguis fragilis

Stålormen finnes på Sør- og Øst-
landet. Den trives på fuktige steder, 
men liker også å sole seg på varme 
steiner. Stålormen er mest aktiv i 
skumringen og spiser blant annet 
meitemark og snegler.
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FOTO: Marek Szczepanek, Wikimedia Commons FOTO: Marek_bydg, Wikimedia Commons
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VERDENS KULESTE KRYP?
Hva heter verdens største øgle? Hvor liten er verdens minste reptil? Les videre og 
få svar på mange rekorder fra herptil-verdenen!
TEKST: Bjørn Erik Løken

FOTO: Frank Glaw, Jörn Köhler, Ted M. Townsend, Miguel Vences, Wikipedia

Verdens minste reptil: Brookesia Micra
Brookesia Micra er en type kameleon. Her ser du 
et bilde av en ung kameleon som står på enden 
av en fyrstikk. Den kan bli 29 mm lang. 

Verdens største øgle: Komodovaranen
Komodovaranen kan bli over 3 meter lang!

Verdens minste amfibie: 
Paedophryne amauensis
Paedophryne amauensis er en knøttliten froskeart 
som lever på Papua Ny Guinea. Den kan bli 7,7 
mm lang. Her er den avbildet oppå en mynt, slik 
at du kan se hvor liten den er! 

Verdens støste amifibie: 
Kinesisk kjempesalamander
Denne salamanderen kan bli hele 1,8 meter lang!

FOTO: Rittmeyer EN, Allison A, Gründler MC, Thompson DK, Austin CC, Wikipedia

FOTO: James Joel, Flickr
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FOTO: Raul654, Wikimedia Commons

FOTO: Tiia Monto, Wikimedia Commons

FOTO: JialiangGao www.peace-on-earth.org, Wikimedia Commons

FOTO: Junkyardsparkle, Wikimedia Commons

FOTO: Junkyardsparkle, Wikimedia Commons

FOTO: Geoff Gallice from Gainesville, FL, USA

Dårligst lungekapasitet: Axolotl
Axolotl er en salamandertype som kalles mexi-
cansk vandrende fisk. Den beholder gjeller og 
lever hele livet under vann.

Mest gjennomsiktige: Glassfrosk

Verdens giftigste amfibie: Gul pilgiftsfrosk 

Jegere i Amazonas dyppet pilene sine i gift fra 
pilgiftfrosken, før de skulle ut på jakt. Det var nok 
med en rift fra pilen for at dyret døde.

Største skilpadde: Havlærskilpadden 
Havlærskilpadden kan bli 2,7 meter lang og veie 
over 800 kilo.

Tøffeste tryne: Nyguinea-bløtskilpadde
Denne skilpadda har en griseliknende snute som 
de puster med når de er under vann.

Raskeste tunge: Kameleonen
Noen kameleonarter har en tunge som kan 
bevege seg fra 0 til 100 kilometer i timen på 
en hundredel av et sekund!

Glassfrosken har så gjennomsiktig hud at du kan 
se inn på innvollene dens.



FLYVENDE SLANGER 
I REGNSKOGEN!
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WUT I VERDEN
Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les om det her!

Det finnes flyvende ekorn, flyvefisk og flyvehunder, 
så hvorfor ikke flyvende slanger også?
KILDER: Forskning.no  /  FOTO: Rushen, Flickr



FLYVENDE SLANGER 
I REGNSKOGEN!

Er du på skogstur her i Norge er 
det nok ikke så stor sjanse for 
å få en slange i hodet. Men er 
du på tur i regnskogen i Malay-
sia, er det verdt å kaste et blikk 
oppover en gang i blant, for da 
kan du nemlig få øye på slanger i 
fritt svev! Slangene har heldigvis 
ikke for vane å gå inn for landing 
på menneskehoder.

Den flygende slangen Chryso-
pelea paradisi - en type tresnok - 
kan sveve helt opp til 100 meter 
gjennom luften. Men hvordan flyr 
den egentlig?

Svaret er at den egentlig ikke 
flyr. Den er derimot en mester 
i å gli gjennom luften. En lang 
og tynn slangekropp er ikke ak-
kurat perfekt kroppsfasong for 
glideflyging. Men denne slangen 
har en forunderlig evne til å fo-
randre kroppen sin. Den smyger 
seg ut på tuppen av en grein, 
og der kaster den seg utfor. I 

det den er i lufta bretter den ut 
ribbeina sine og trekker inn ma-
gen, slik at kroppen plutselig blir 
mye flatere. Samtidig bukter den 
kroppen frem og tilbake, en bev-
egelse som fører den fremover. 
Dette gjør at slangen kan holde 
seg temmelig lenge i lufta før 
den mister høyde.

Vi vet ikke helt hvorfor slangene 
velger å fly, men en årsak kan 
være at det rett og slett er den 
enkleste måten å komme seg fra 
tre til tre på.

Disse slangene lever høyt oppe i 
trærne i regnskogen i Sørøst- og 
Sør-Asia. De spiser smådyr som 
også lever i trærne, som flagger-
mus, frosker, fugler og firfisler. 
De er giftige, men giften er ikke 
dødelig for mennesker. Likevel 
kan de gjerne bite! Derfor er det 
lurt å la slangene være i fred, 
dersom du skulle være så heldig 
å støte på en. Det er ikke hver 
dag man ser en flyvende slange!
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LOKALLAGS

NYTT

Fiskefest i Kristiansand

Miljøagentene i Kristiansand var 
1. mars med på «Barnas fiskef-
est» sammen med Geitmyra mat-
kultursenter for barn. Agentene 
hadde fokus på søppel i havet. 
De fylte opp et stort akvarium 
med søppel!

 

TEKST: Sina Øversveen

Reparasjon og redesign i Fredrikstad

Miljøagenter fra Fredrikstad og 
Halden har hatt redesign-kurs 
og catwalk. Fredrikstad-agen-
tene ønsker å gjøre det lettere 
for både barn og voksne å ta 

vare på det de har. De er opptatt 
av miljøproblemene som skapes 
av klesproduksjon og hvordan 
de som syr klærne har det. 
Det er viktig OG KULT å bruke 

klærne lenge, reparere, arve og 
ha sin egen stil. Derfor har de 
startet et verksted for reparas-
jon og redesign i kulturhuset til 
kommunen en gang i måneden. 
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Siste nytt fra lokallagene!



Lokallaget i Meråker og Stjørdal 
i Trøndelag hadde gårdsdag på 

Sverresborg på fabrikk-
besøk

Miljøagentene fra Sverresborg 
besøkte Nidar sjokoladefab-
rikk i Trondheim og undersøkte 
hvor miljøvennlig fabrikken er. 
Fabrikken bruker sjokolade med 
kakaobønner fra Afrika. Kort-
reist sjokolade er ikke mulig, 
men miljøagentene ville vite om 
fabrikken bruker palmeolje. Det 
har de sluttet med og funnet mer 
miljøvennlige løsninger! 

Nytt lokallag i Halden

8. februar møttes barn og vok-
sne på biblioteket i Halden for å 
starte sitt eget lokallag! Barna 
som var på møtet er enige om at 
det er viktig å ta vare på miljøet 
vårt. I Miljøagentene, og særlig 

Miljøagentene i Meråker og Stjørdal på gårdstur

Fulseth gård. Der fikk agentene 
være med på toving av ull og 

vedhogst. Det var stor stas å 
hilse på dyrene. Nå har de egen 
ved til framtidige bål når de er 
på tur!

sammen med et lokallag, kan 
man gjøre noe med det. Agen-
tene på møtet tegnet ville dyr i 
Norden, blant annet elg, fjellrev 
og ekorn. Tegningene ble til en 
fin og fargerik utstilling, som du 
kan se her!
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MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!
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Miniagent Adam sprer kunnskap om miljøet i 
barnehagen sin. 

HILS PÅ MINIAGENT ADAM!

FOTO: Privat

Adam Mushtaq (5) har en-
gasjert seg i miljøet fra tidlig 
alder. Han har nettopp blitt 
miljøagent, men har job-
bet med å holde naturen 
ren helt siden han begynte 
i Bjørnåsen Barnehage i 
Oslo. 

Adam passer på at de vok-
sne gjør ting riktig når det 
gjelder søppel og plast. Som 
medlem i Miljøagentene og 
gjennom barnehagen, har 
Adam lært seg mye om det å 
bidra til FNs bærekraftsmål. 
Han lurer stadig på hvorfor 
det er så mye søppel i na-
turen. Adam går ofte tur i 
skogen med foreldrene sine 
og sier at når han blir eldre, 
vil han hjelpe naturen til å 
bli renere. Han plukker plast 
og annet søppel som han 
finner i naturen, og kaster 
det i riktig søppelkasse. Han 
har brukt mye av tiden sin i 
barnehagen til å fortelle de 
andre om søppel i naturen.
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Riktig svar står på side 33.

FOTO: Ray eye, Wikimedia Commons

FOTO: Jonathan Zander, Wikimedia Commons

FOTO: Dewet, Wikimedia Commons FOTO: Hans-Petter Fjeld, Wikimedia Commons

FOTO: Wing-Chi Poon, Wikimedia Commons FOTO: Pxhere

HVILKE AV DISSE ER REPTILER?
Tre av disse dyrene er reptiler. Kan du finne ut hvilke?

Ekorn

Skilpadde

Krokodille Torsk

Rumpetroll Iguana

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

Svarfrist: 25. mai 2020

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

TELL REPTILER



FOTO: Clpramod, Wikimedia Commons

FOTO: Valerie, Flickr
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GAVIALEN
Gavialen er også kjent som “den fiskespisende kroko-
dillen” og er ikke farlig for mennesker.
KILDER: Forskning.no  /  FOTO: Rushen, Flickr

Den ser kanskje morsom ut 
med det lange og tynne munn-
partiet og de skarpe tennene, 
men nettopp dette gjør at ga-
vialen er kjempegod til å fange 
fisk. Det er også stort sett fisk 
den lever av, men yngre gavialer 
kan også spise insekter, krepse-
dyr og frosker.

Gavialen holder til i elver og for-
later stort sett bare vannet for å 
varme seg i solen eller for å legge 
egg. Hunnen legger egg i sand-
banker og det tar rundt 70 dager 
før eggene klekkes. Ungene blir 
hos moren i flere uker etter at de 
er klekket, noen ganger i flere 
måneder.

Voksne hanner har en stor utve-
kst ytterst på snuten. Den brukes 
til å lage spesielle lyder og blåse 
bobler under parringsritualet.

Tidligere fantes det mange 
gavialer og de holdt til i både 
India, Pakistan, Bangladesh, Bu-
than og Nepal. Men i dag finnes 
gavialen bare i Nepal og India 
og vi regner med at det finnes 
færre enn 200 igjen av den i 
hele verden. Dette skyldes i stor 
grad  at menneskene ødelegger 
leveområdene til gavialen ved å 
demme opp og tørke ut elvene 
den lever i. I tillegg setter en del 
gavialer seg fast i fiskenett og 
drukner. Gavialen regnes som 
kritisk truet på den internasjo-
nale rødlista i dag.

Voksne hanner har en utvekst 
ytterst på snuten.
FOTO: Bernard DUPONT, Flickr
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HOT OR NOT
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RØDLISTEDYRET: 
SLETTSNOK

Slettsnoken har fått navnet 
sitt fordi at skjellene den har 
på ryggen er glatte å ta på!

Slettsnoken er en av tre slange-
arter i Norge. De to andre slange-
artene er buorm og hoggorm. I 
motsetning til hoggormen er ikke 
slettsnoken giftig. Men dersom 
du prøver å holde den i halen, 
kan det godt være at den snor 
seg opp og prøver å bite deg i 
hånden!

Slettsnoken er en kvelerslange 
som tar livet av byttet sitt ved å 
kveile seg rundt det, for så å sluke 
det. Det er ikke alltid byttedyret er 
helt dødt før slukinga begynner. 
Slettsnoken spiser ofte stålorm og 
spissmus. Den er også kjent for å 
spise andre slettsnoker!

Det sies at slettsnoken er Norg-
es sjeldneste slange. Det er delvis 
fordi den er en rolig slange som 
liker å holde seg skjult, men også 
fordi den er truet i Norge. Vi tror at 
dette er fordi mennesker ødeleg-
ger leveområdene til slettsnoken 
ved å blant annet bygge ut veier, 
boligfelt og hytteområder.

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

KILDE: Norsk Herptologisk Forening, Store Norske 
Leksikon, Wikipedia
FOTO: Der Irbis, Wikimedia Commons

MILJØTIPS:
Bruk handlenett

Byttemarked
Finn frem ting og klær 
du ikke bruker lenger 
og inviter venner og 
familie til et bytte-
marked. Pass på at 
tingene og klærne er 
rene og hele. Så er 
det bare å bytte i vei! 
Dette er en miljøvenn-
lig måte å skaffe seg 
nye ting man trenger 
eller ønsker seg på.

Mikroplast er bittesmå 
plastbiter som blant 
annet finnes i en del 
kosmetikk. Plastbi-
tene er så små at de 
ikke blir fanget opp 
i renseanlegg, og 
ender opp i havet. 
Mye mikroplast blir 
derfor spist av fisk og 
andre sjødyr.

Oljeboring

Mikroplast
Tomgangskjøring

Gruvedumping

Strandrydding

Nye lokallag

Vårblomster

Visste du at det tar 10-20 år 
førs en plastpose forsvinner 
dersom den kastes i naturen?

Men det er kjekt å ha noe å 
bære varene hjem i når man 
har vært på handletur, men 
vi må unngå engangs plast-
poser som vi kjøper på butik-
ken. I stedenfor kan du kjøpe 
et handlenett av stoff som 
du kan bruke mange ganger. 
Eller hvorfor ikke sy ditt eget 
handlenett?

OPPSLAGSTAVLA



Theres Hugstmyr Woie
MILJØKJENDISEN

Hva er det kuleste med å være 
lederen for Natur og Ungdom?

– Som leder i Natur og Ungdom 
får jeg møte mange politikere, og 
det beste er å høre hvor stor res-
pekt de har for det viktige arbeidet 
Natur og Ungdoms medlemmer og 
lokallag gjør rundt om i hele landet!

Hvordan er relasjonen din til 
naturen?

– Jeg må ofte minne meg selv på 
at naturen ikke bare er matproduk-
sjon, kamp mot oljeboring, vegut-
bygginger og forurensing! Skiturer, 
fisking, kajakk eller fjellturer hjelper 
alltid på motivasjonen og får opp 
humøret, så det prøver jeg å huske 
selv om jeg jobber på et kontor i 
Oslo nå. Heldigvis får jeg masse 
fine naturopplevelser gjennom Na-
tur og Ungdom. Vi besøker gårder, 
drar på fisketur og besøker de flotte 
områdene vi jobber for å bevare, 
slik som Lofoten og Førdefjorden! 

Hvorfor bør barn engasjere seg 
for klimaet?

– Fordi politikerne blir flinkere og 
flinkere til å snakke om hvor viktig 
klima er, men de gjør fortsatt alt for 
lite! De trenger at barna minner dem 
på at pene ord ikke redder framtida. 

Hvilke andre miljøsaker er du 
opptatt av?

– Jeg er veldig glad i å fiske, og 
det er veldig spennende å lære 
mer hvordan vi best mulig tar vare 
på fisken og andre arter i havet! Alt 
fra oljeboring, fiskeripolitikk, plast 
og hvordan vi driver lakseoppdrett 
har veldig mye å si for hvor mye 
mat vi kan få fra havet i framtida. 

Hvordan kan barn bli flinkere 
til å si ifra?

– Ved å være nysgjerrige og 
stille spørsmål til lærere, foreldre 
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Klimaaktivisten Therese Hugstmyr Woie (22) jobber med 
viktige miljøsaker for en grønnere og mer miljøvennlig planet. 
Nå er hun ny leder i Natur og Ungdom!
TEKST: Annam Chaudhry

og politikere. De voksne bestem-
mer veldig mye som gjelder bar-
nas framtid, så da må vi spørre 
dem om de har gode grunner for å 
mene og gjøre det de gjør.

Har du en hilsen til 
Miljøagentene? 

– Dere må ikke være redd for å 
bli plagsomme! La oss fortsette å 
mase på alle politikere om at de 
må gjøre mer for klimaet. La oss 
mase enda mer om klima enn 
alle foreldre maser om lekser og 
solkrem og rydding til sammen. 

Aksjon utenfor Stortinget i vår. Sammen med Natur og Ungdom, 
deler Therese ut fiskekaker til stortingspolitikerne for at de skal 
vedta en mer miljøvennlig fiskeripolitikk. 
FOTO: Jørgen Karlsen/Natur og Ungdom
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Frø er faktisk så viktig at man har byg-
get store lagre med frøsamlinger over hele 
jorden. Det er for å sikre at verdifulle mat- 
og nytteplanter ikke utryddes i krig eller natur-
katastrofer. Klimaendringene kan gjøre det 
vanskeligere å få gode avlinger av de frøene 
som brukes i dag. Da kan forskere bruke frø fra 
frølagrene til å dyrke frem nye sorter som tåler 
de nye forholdene bedre. Hvert eneste frø kan 
bidra til et bærekraftig landbruk, og lagring av 
frø er en del av løsningen på FNs bærekraftsmål 
nummer 2, nemlig å utrydde sult. 

Har du tenkt på hvor viktig frø er? De er veldig små, men inneholder nok stoffer i 
seg til å utvikle seg til en hel plante eller et stort tre. Hvis frøet får næring fra jor-
den, lys fra solen og vann, så vil det spire og vokse til en ny plante som igjen kan 
spre nye frø. Det er litt magisk å tenke på. 
KILDER: Forskning.no  /  FOTO: Rushen, Flickr

FRØ FOR FREMTIDEN 

Verdens største sikkerhetslager for frø ligger 
på Svalbard. Det kalles et frøhvelv, og inneholder 
kopier av frøsamlinger som er lagret rundt om i ver-
den. Nå er det lagret over en million ulike frøtyper 
i Svalbard globale frøhvelv, men det er på ingen 
måte fullt, hvelvet har plass til 4,5 millioner ulike 
frøtyper. Det vil si at man har plass til sikkerhet-
skopier av alle de unike frøtypene som er lagret 
i verden i dag, i tillegg til nye frøtyper som vil bli 
samlet inn i fremtiden. For at frøene skal holde 
lengst mulig er frøhvelvet en gigantisk fryser med 
temperatur på minus 18 grader. Hvelvet er bygget 
130 meter inn i fjellet, og skal tåle at havet stiger, 
strømmen går og jordskjelv. 

Har du lyst til å lære mer om frø, og følge med på 
den spennende utviklingen fra spire til stor plante? 
Denne våren kan alle miljøagenter få tilsendt gratis 
frø og være med på et felles planteprosjekt sam-
men med frøagenter over hele landet. 

Bli frøagent du også! 
Sjekk ut miljoagentene.no/froagentene 

Inni hver av disse kassene er det opp 
til 200 000 frø!  

Inngangspartiet til Svalbard globale frøhvelv. 
FOTO: Global Crop Diversity Trust, Flickr
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FRØ
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PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Matsvinn

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

MINIAGENTOPPGAVEN
Det er 5 ostebiter i bladet

SVAR PÅ OPPGAVEN PÅ SIDE 27
Ekorn, rumpetroll og torsk er ikke reptiler.

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 1 2020

Premieoppgave 3 - Når er disse i sesong?
1. Agurk: Januar til desember
2. Blåbær: Juli til september

3. Brokkoli: Juli til oktober
4. Bringebær: Juni til september

SYNES DU BLADET LUKTER LITT RART?
HER ER GRUNNEN:
For å få et mest mulig miljøvennlig blad har 
vi begynt å bruke resirkulert papir og vege-
tabilsk blekk. Vi bruker kun vannbaserte 
tilsetningsstoffer og ingen miljøskadelige 
kjemikalier. Når bladet kommer direkte fra 
trykkeriet kan det hende at den vegetabilske 
oljen fra fargen avgir litt lukt. Dette vil avta 
etter noen dager i frisk luft.
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SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD!
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på 
bokstavene i de gule rutene, da kommer du 
frem til et dyr som finnes i Norge.

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

Reptiler er det 
samme som 
amfibier.

Frosker er 
reptiler.

Gavialen er 
ikke farlig for 
mennesker.

Krokodiller er 
reptiler.

Vi har 10 
reptilarter i 
Norge.

Slettsnoken er 
truet i Norge.

Det finnes 
ikke firfirsler 
i Norge.

Amfibier 
legger eggene 
sine i vann.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:25. mai 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: 25. mai 2020.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

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

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

Premieoppgave 3 - Hva heter reptilene og amfibiene?

1. ________________________      4. ________________________

2. ________________________      5. ________________________

3. ________________________      6. ________________________

Miniagentoppgave

Det er __________  reptiler i bladet.

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVA HETER REPTILENE OG AMFIBIENE?
Her finner du tre reptiler og tre amfibier som lever i Norge. Stokk bokstavene og finn ut hvilke!

1. SUFTBTNUKTERSO 4. ESTSNLOKT

5. FDMROSAK2. MOGROGH

3. ASTMNORASDLAER 6. TMÅLROS



FRØ

I vår skal miljøagenter så frø! 
Det er gratis for alle medlemmer. 
Vil du være med? Gå til 
miljoagentene.no/froagentene

BARNAS MILJØVERNORGANISASJON


