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– Hvorfor er du miljøagent?
– Jeg er miljøagent fordi jeg vil gjøre noe for alle dyrene, 

plantene og menneskene som lider i verden på grunn av 
forurensning og klimaendringer.

– Hvilke miljøsaker er du mest opptatt av?
– Jeg er kanskje mest opptatt av klimasaken som handler 

om global oppvarming. Jeg blir faktisk litt bekymret når det 
er varmt, ikke noe særlig snø og sol i desember. Men jeg 
bryr meg jo også mye om plasten i havet. 

– Hvilke miljøsaker er du mest opptatt av?
– Mitt beste miljøtips er å prøve å reise så mye kollektivt 

som mulig, og å gå eller sykle når du ser en mulighet for det.

– Hvorfor bør vi være med på TV-aksjonen?
– Vi bør være med på TV-aksjonen fordi de samler inn 

penger til WWF for å hjelpe dyrene i havet. Det er en av 
de største miljøproblemene våre, og en alvorlig sak. Så jeg 
syns vi skal støtte TV-aksjonen i år. :-)

@miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

@miljoagentene

«Plast i havet, 
kan’ke ha det!»
Har du tenkt på at havet binder oss 
menneskene på jorda sammen? 
Når vi rydder plast på en strand i 
Norge, hjelper vi hele verden! 

Miljøagentene er med på TV-aks-
jonen i år og har laget en kjempefin 
musikkvideo hvor vi sier ifra om at 
«Plast i havet, kan’ke ha det!» Da jeg 
så den, ble jeg så stolt av alle miljø-
agenter at jeg måtte slå hjul! Kanskje 
du som leser dette blir like stolt som 
meg hvis du ser filmen? Kanskje du 
får lyst til å se den sammen med noen 
og si ifra du også? 

Det å være en del av miljøagent-
fellesskapet handler blant annet om 
vår «rett til å si i fra» til alle voksne, om 
å passe på kloden og naturen! I dette 
havbladet kan du også lese om Pelikan 
II, som er en splitter ny superdigital 
elektrisk-plastryddebåt. Det håper jeg 
du synes er gøy og spennende. Tora, 
som er leder av Barnas Klimapanel 
holdt en appell til alle voksne som var 
der for å feire båten. Det var mange 
som holdt taler om båten, men hun var 
den som minnet om at det også hand-
ler om å lage mindre plast og at det 
er de voksne som har ansvaret for det! 
Håper det gjør deg stolt av å være i 
miljøagent-gjengen. God lesing! 

Hilsen Hovedkvarteret
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !

NAVN: Vera

YRKE: Miljøagent med rett til å si fra!



Gorilla-baby-boom
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: pxhere.no

Det er babyboom blant fjellgorillaene i en nasjo-
nalpark i Uganda. I løpet av seks uker ble det født 
fem søte små gorillababyer. Hittil i år er det født syv 
gorillaer i nasjonalparken. Det er mer enn dobbelt 
så mange som i fjor. Det er gode nyheter, for go-
rillaene er utrydningstruede. Den største trusselen 
er snikskyttere, som tjener penger å selge dem. 
Nå skaper gorillababyene nytt håp for bestanden 
i Uganda.

Din venn, elvemuslingen
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Joel Berglund

Du har mange flere venner enn du aner! En ny 
bok viser hvordan jordas ti millioner arter hjelper 
deg og meg i hverdagen vår. Visste du for eks-
empel at elvemuslingene renser vannet i elvene? 
Hvert skjell renser 40 til 50 liter i døgnet. I regn-
skogen finnes det orkidébier som lager parfyme 
og pollinerer nøttene du spiser i jula. Boken heter 
«På naturens skuldre» og er skrevet av Anne 
Sverdrup-Thygeson.  

To av tre dyr er borte
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Wikimedia Commons

Tallet på ville dyr går stadig ned. Siden 1970 
har 68 prosent av virveldyrene blitt borte; pattedyr, 
fugler, fisk, krypdyr og amfibier. Det skjer fordi vi 
ødelegger leveområdene deres, forurenser eller 
tar for mye av maten. I tillegg er klimaendringene 
en trussel. I løpet av noen tiår har det for eksempel 
blitt 80 prosent færre lomvier i Norge. Heldigvis er 
det mye vi kan gjøre. Hvis vi verner flere områder 
og arter, kan vi snu utviklingen. 
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Stol på gamle høvdinger!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Wikimedia Commons

Nordisk mester i bærepose
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Istockphoto

Visste du at vi nordmenn bruker 180 plastposer 
hver i året? Det er mer enn svenskene, og dob-
belt så mye som danskene. Plast er laget av olje, 
og det trengs mye energi for å lage dem. I tillegg 
havner fire millioner plastposer i naturen hvert år. 
Plast skader og dreper fugler, fisk og andre dyr. 
Vi må ta oss sammen, folkens. Vi kan jo ikke være 
dårligere enn svenskene.

Mindre plast, takk!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: SerrNovik, Istockphoto

Hvem eier egentlig jorden? For over 150 år siden 
holdt høvding Seattle en tale som vi kan lære mye av. 
«Jorden tilhører ikke mennesket. Mennesket tilhører 
jorden,» sa han til den amerikanske presidenten, 
som hadde tatt landet til stammen hans. Seattle 
kom med en klar advarsel: «Fortsett å forurense din 
egen seng, og du vil en natt bli kvalt i ditt eget avfall.» 
Det er på tide at vi hører på den gamle høvdingen! 

Du har sikkert lekt på dem. På lekeplasser, i barke-
hager og på skoler er det laget underlag av plast og 

gummi rundt husker, sklier og andre lekeapparater. 
Nå viser en undersøkelse at dette inneholder miljø-
gifter som kan skade miljø og helse. Hvorfor ikke 
bruke mer gress, sand og grus? Det er naturlig og 
er helt fritt for giftstoffer. Naturen er best! 

05



0606



Kanskje de skal kjøpe en stor båt som skal samle 
inn all plasten som flyter rundt i havet? Trene opp 
hvaler til å plukke søppel? Nei, det skal de ikke. 
WWF og årets TV-aksjon skal gjøre noe der prob-
lemet er størst, der hvor mye av plasten kommer fra. 
I Norge er det jo også en del søppel ute i naturen 
og i havet, men noen andre steder i verden så er 
det ikke slik at alle har sortering hjemme hos seg og 
søppelbilen tømmer søpla flere ganger i måneden. 

For å bli kvitt søppelet sitt er noen nødt til å kaste 
det i naturen, på gata eller i elva. Noen brenner søp-
pelet sitt utenfor huset, noe som slipper ut giftige 

At TV-aksjonen i år skal handle om plast i havet, det har du kanskje fått med deg. 
Men hvordan skal pengene som blir samlet inn brukes?
TEKST: Sina Øversveen  /  FOTO: Pxhere.com og WWF

Hvordan skal TV-
aksjonen redde havet?

gasser. Dette gjelder mange millioner mennesker, 
som blant annet bor i Vietnam, Filippinene, Indonesia 
og Thailand. Dette skal TV-aksjonen gjøre noe med! 

Sortering og gjenvinning der folk bor skal sørge 
for at flere tusen mennesker blir kvitt søppelet 
sitt på en trygg og mer miljøvennlig måte. Dette 
gjelder særlig de som bor i byen Hué i Vietnam, 
hovedstaden i Filippinene Manila, ved elva Cili-
wung i Indonesia og ved kysten i Thailand. I Hué, 
for eksempel, kastes over 2 tonn plastsøppel. Det 
tilsvarer rundt 150 000 plastposer hver dag!

saken fortsetter
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HVA KAN DU GJØRE FOR Å 
STØTTE TV-AKSJONEN:

Snakke med venner og familie om 
plast i havet

Lage en digital bøsse sammen 
med lokallaget ditt (få hjelp av en 
voksen) på blimed.no

Skrive brev til avisa og be alle støtte 
TV-aksjonen

Ha innsamlingsaksjon med  
lokallaget ditt

Være med i Miljøagentenes  
tegnekonkurranse

LANDENE TV-AKSJONEN 
2020 GÅR TIL:

I tillegg til søppel som kommer hjemmefra, er det 
mye søppel fra bedrifter og for eksempel fiske-
båter. Det vil WWF og TV-aksjonen også hjelpe til 
med å begrense. Fiskebåter og oppdrettsanlegg 
bruker mye engangsplast og det skal man gjøre 
noe med, for da havner mindre og mindre søppel 
i havet. Det er den beste måten å løse et problem 
på – å sørge for at det ikke blir større!

TV-aksjonen skal altså bruke pengene der prob-
lemet er aller størst. Å forhindre at mer plast og 
søppel havner i havet er en bra måte å jobbe med 
plast i havet på.

VIETNAM:
Hovedstad: Hanoi
Innbyggere: 96 millioner

FILIPPINENE:
Hovedstad: Manila
Innbyggere: 100 millioner

INDONESIA:
Hovedstad: Jakarta
Innbyggere: 267 millioner

THAILAND: 
Hovedstad: Bangkok
Innbyggere: 66 millioner

Thailands kyst har flott natur, men det er 
også mye søppel som samler seg opp her.
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TEGN FOR HAVET!
Miljøagentene skal ha tegnekonkurranse, og de fem vinnerbidragene 

skal auksjoneres bort til inntekt for WWF! Temaet for tegnekonkurransen 

er plast i havet. Veldig mange miljøagenter er opptatt av det – er du? 

Tegn en tegning som viser frem det du mener om plast i havet!

TEKST: Janne RandgaardVær kreativ og fyll arket med det du tenker på når 

du hører «plast i havet». Vil du tegne hval, reker eller 

torsk? Hva med skilpadder, fugler og blekksprut? 

Kanskje er havet du tegner bare fylt med plast? Du 

kan tegne havet langs norskekysten, korallrev i varme 

strøk eller det iskalde havet i Arktis.  

Vet du hva en auksjon er? Det er en måte å selge 

ting, men i stedet for å sette en fast pris, setter man 

et tidspunkt for når auksjonen avsluttes. Før det kan 

de som ønsker å kjøpe tingen 

si hvor mye de vil betale. Det heter å gi et bud. Den 

som har gitt det høyeste budet når fristen går ut, 

får kjøpe tingen til den summen. Målet med denne 

auksjonen er å få høye bud og mye penger til WWF.  

Viktig! For at tegningen skal passe i rammen må 

du tegne på et vanlig A4-ark, bruk gjerne hele arket. 

Send inn et bilde av tegningen til oppdrag@miljoag-

entene.no før 1. oktober. Du må ta godt vare på teg-

ningen din, hvis du vinner må du sende inn tegningen 

til Hovedkvarteret. Vi gleder oss til å se ditt bidrag! 
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Havet utgjør omtrent 71 prosent av overflaten på jorden. Det dypeste punktet i havet 
er 11 kilometer dypt, det er lengere ned enn Mount Everest når opp mot himmelen. 
Vannet i havet består av cirka 96,5 prosent vann og cirka 3,5 prosent salt. Livet på 
jorden er avhengig av havet, uten havet fungerer ikke jorda. Her er fem grunner til at 
havet er viktig. Kan du tenke deg andre grunner til at havet er viktig?
TEKST: Marte Randby Steinskog  /  KILDER: snl.no, fn.no, wwf.no, forskning.no, sabima.no

Havet er hjemmet til mange dyr 
og plantearter
Havet er verdens største leveområde. Det er 
hjemmet til enormt mange dyr og planter. Her 
lever alt fra små plankton til hvaler – de største 
skapningene i havet.

Havet gir oss oksygen  
På samme måte som planter på land så driver 
organismer i havet med fotosyntese. Fotosyntese 
er en prosess der CO2 og vann, ved hjelp av lys-
energi, omdannes til sukker og oksygen. Omtrent 
halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra 
havet.

HVORFOR ER HAVET VIKTIG?



Havet gir oss drikkevann
Mye av ferskvannet vi drikker kommer fra havet. 
Når havvann fordamper stiger det opp i luften, der 
avkjøles det og samler seg i dråper, så kommer det 
ned igjen som regnvann.

Havet gir oss mat 
Fisk og annen sjømat er viktig for kystsamfunn over 
hele verden. I dag har tre milliarder mennesker sjø-
mat som sin viktigste næringskilde. 

Havet sørger for at planetens 
temperatur er i balanse
Mye av sollyset som treffer jorden tas opp av havet, 
spesielt i havområder ved ekvator. Havstrømmene 
fordeler varme fra områdene rundt ekvator opp mot 
polene, dette gjør at temperaturene blir mindre 
ekstreme og sørger for at mer av landområdene 
på jorden er beboelig.
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HÅP FOR KORALLENE
Du har kanskje hørt at korallrevene i havet er truet? 
Her kan du lese om løsningene som hjelper dem.
TEKST: Janne Randgaard  /  KILDER: Dokumentaren Chasing Coral (Netflix), Medium.com, Wikipedia   

På grunn av global oppvarming 
blir havene varmere og surere. 
Det gjør at stadig flere korall- 
rev blekner og til slutt dør.  
Lokal forurensing, ekstremvær, 
masseturisme og fiske med 
trålere, ødelegger også for korall- 
revene. I løpet av de siste 30 
årene har vi mistet halvparten av 
verdens koraller. Det er alvorlig, 
fordi omtrent en fjerdedel av alt 
som lever i havet er avhengig av 
korallrevene. I tillegg er korallrev 
en viktig kilde til mat og inntekt, 

for veldig mange mennesker. 
Derfor får det store konsekvenser 
når korallrevene blir ødelagt. 

Men det er håp! Visste du at det 
går an å plante nye koraller som 
kan vokse og gro til nye rev? 
Det finnes faktisk korallgårder 
der de dyrker koraller. Der blir 
korallene tatt godt vare på, og 
er beskyttet i starten når de er 
spesielt utsatt og skjøre. Senere 
kan de flyttes ut til revene i  
havet og vokse videre. 

Korallrev i Indonesia.
FOTO: Alex Mustard / Coral Reef Image Bank

Dykk blant koraller!
Visste du at kartet til 
Google også går under 
vann noen steder? 

Gå til www.google.com/maps/ 
og søk på for eksempel Great 
Barrier Reef eller Rødehavet. 
Trykk på den lille oransje per-
sonen nederst til høyre, og 
velg deretter en av de små blå 
ringene ute i vannet – og svøm 
av gårde under vann! 

Skjellfinnefisk.
FOTO: Jayne Jenkins / Coral Reef Image Bank

Klovnefisken trives på 
korallrevet.
FOTO: pxhere.com
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I naturen vokser koraller bare 
mellom 0,5 og 2,5 centimeter 
på et år. Forskere i Florida har 
klart å utvikle en metode for å få 
opp farten. Løsningen er å bryte 
opp korallene i mindre biter med 
en spesiell sag. Det høres kan-
skje bakvendt ut, men det gjør 
at alle de små bitene vokser 
hver for seg, og ikke bare som 
en stor. Da vokser korallene 25 
til 50 ganger raskere enn det de 
gjør naturlig i havet! Det som er 
ekstra kult er at de bitene som 
ble delt opp fra samme korall 
kjenner hverandre igjen, slik at 
de samarbeider og vokser sam-
men igjen når de blir plassert 
ved siden av hverandre. 

Med denne metoden bruker 
korallgårdene bare to år på å få 
en korall til å vokse like stor som 
det ville tatt opptil hundre år 

naturlig. De velger også ut ekstra 
tøffe koraller som har overlevd 
bleking tidligere og dyrker flere 
av dem. Slik får de nye korall-

revene bedre forutsetninger for 
å overleve i et varmere og surere 
hav. Det er håp for fremtiden til 
korallrevene!

Fargerike fisker ved Raja Ampat-øyene, i Indonesia.
FOTO: Yen-Yi Lee / Coral Reef Image Bank

En liten reke på korallrevet.
FOTO: Wojtek Meczynski / Coral Reef Image Bank
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Her er en liten oversikt over vanlige ord og uttrykk som har med søppel i havet å gjøre.
TEKST: Julie Vestgren Pettersen

SØPPEL I HAVET
FRA A TIL Å

A-vfallshåndtering: 
Dårlig håndtering av søppelet er en av grunnene 
til at plast havner i naturen istedenfor å bli gjen-
vunnet.

B-allonger: 
Ballonger kan være gøy, men ballonger på avveie 
er ikke spesielt morsomt, for de er laget av plast 
og kan gjøre stor skade om de havner i naturen. 

C-ontainere: 
Store lasteskip mister hvert år over 1000 con-
tainere i havet på grunn av uforutsette hendelser

D-yreliv: 
Å verne om fuglene, fisk og andre sjødyr er en 
av de viktigste grunnene til at vi må rydde opp 
havsøppelet!

E-lver: 
Mye av søppelet i havet fraktes dit ved hjelp av 
elver.

F-otball: 
Fotball i seg selv er ikke dumt, men gummigranu-
lat fra kunstgressbaner som går rett i naturen er 
ganske kjipt. 

FOTO: Sönke Kraft aka Arnulf zu Linden
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G-jenvinning: 
Mye av plasten kan resirkuleres og gjenbrukes, 
men det gjenvinnes for lite og derfor blir mye av 
plasten til søppel.

H-avstrømmer: 
Havstrømmene sørger for at havsøppelet flyttes 
over store avstander og havner enten på land eller i 
store plastsupper, som The Great Garbage Patch. 

J-ellyfish: 
Eller manet, som det heter på norsk. Det er livretten 
til skilpaddene. Skilpaddene tror ofte at plastposer 
som flyter i havet, er maneter. Derfor får mange 
skilpadder i seg plast.

K-ollektivt: 
Hver gang vi kjører bil, slites det små plastbiter av 
dekkene, som havner i naturen. Dette er en god 
grunn til å kjøre mindre bil, og heller gå, sykle eller 
kjøre kollektivt!

L-edere: 
De som sitter med makt i verden må forstå at de 
må bruke tid på søøpelproblemet!

M-ikroplast: 
Plast blir ikke borte, men brytes ned til små biter.

I-sopor: 
Isopor er en type plast om ikke kan gjenvinnes og 
derfor må kastes sammen med vanlig søppel. Der-
for bør vi helst ikke bruke isopor.

FOTO: Acdx, Wikimedia Commons



N-edbrytning: 
Det er mye annet søppel enn plast som havner i havet, 
men plast bruker ekstremt lang tid på å brytes ned i 
forhold til annet avfall – faktisk hundrevis av år!
 

O-lje: 
Plast lages av olje, som er skadelig for klima.

Q-tips:
Du har sikkert vært på stranda og sett små tynne 
plastrør som ligger i strandkanten eller langs sva-
bergene? Dette er restene av bomullspinner folk 
har kastet i do og som havner i havet. 

R-esearch: 
Heldigvis forskes det mye på hvordan vi kan 
håndtere marin forsøplingsproblemet!

P-ant: 
I Norge har vi heldigvis et pantesystem, der vi kan 
levere plastflasker til gjenvinning. Men det er ikke 
alle land som har denne ordningen.

S-pøkelsesfiske:
Gamle fiskesnører, garn, teiner og lignende som 
blir liggende igjen i havet er veldig skadelig for alt 
av fisk og sjødyr.

FOTO: Doug Helton , NOAA/NOS/ORR/ERD

FOTO: Repant, Wikimedia Commons
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T-ake away-bokser: 
Disse boksen er blant de vanligste funnene i rydde-
aksjoner, inkludert sigarettsneiper, plastflasker, 
plastkorker, plastposer, plastlokk og sugerør. 

U-tviklingsland: 
Ikke alle land har muligheten til å håndtere søppel 
godt nok, og da bør Norge hjelpe dem.  

V-ær: 
Siden plast er så lett, havner det ofte i havet fordi 
det blir ført dit av vær og vind.

W-C: 
Mange tror de kan skylle hva som helst i do, som 
for eksempel plastsøppel. Men det er feil, da kan 
det nemlig havne i havet.  

X: 
Akkurat som at vi skriver et kryss når vi skriver en 
“X”, kan vi vel egentlig bare sette et stort kryss 
over marin forsøpling! 

Y-tringsfrihet: 
Det er viktig at man bruker stemmen sin og sier ifra 
til de som tar beslutninger om at de må bruke mer 
tid på å forhindre marin forsøpling!

Z-zzz: 
For man kan jo si at de voksne har sovet på jobb 
de siste årene.

FOTO: Andreas Trepte

Æ-rfugl: 
Ærfuglen er en fugleart som lever ved sjøen og 
som kan skade seg eller ende opp med å spise 
søppelet de finner i havet. 
 

Ø-kosystemene: 
Fremmede arter kan forflytte seg med søppel i 
havet og i verste fall ødelegge økosystemet som 
finnes fra før. Som for eksempel stillehavsøsters, 
som truer arter som allerede bor på norske strender.

Å-rstid: 
Det er ikke alle årstider det er like enkelt å rydde 
plast, som på vinteren. Derfor er det viktig at vi tar 
i et skikkelig tak på våren og på høsten. 
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Den fjerneste delen av havet ligger 6 ganger lenger unna land enn avstanden fra et 
romstasjonen til jorden! Forskningsskipet kan bli ansett som en rakett som sender 
forskere til de fjerneste delene av verden. REV Ocean står bak forskningsskipet som 
skal rydde plast fra havet og gi muligheten til å forske på havet.
TEKST: Annam Chaudry og Tom Redd (REV Ocean)  /  FOTO: REV Ocean

ET FORSKNINGSSKIP 
FOR MILJØET!

18



– Hvorfor er et forskningsskip 
viktig for miljøet? 
– Livet i sjøen er plaget av 

plast og klimaendringer påvirker 
omgivelsene rundt oss, forteller 
Tom Redd i REV Ocean. – For 
å forstå effekten kan forskere 

derfor studere havmiljøet, teste 
nye løsninger og måle effekten 
av disse løsningene. Funn i ha-
vet kan fortelle oss hvordan de 
påvirker oss, havet og miljøet. 
Derfor er det viktig å gi plass til 
forskningsskipet for å bekjempe 
miljøproblematikken og erkjenne 
jobben til forskere. 

– Hva vil forskningsskipet 
oppnå? 
– Vitenskapen kan bidra til å 

løse problemene som havet står 
ovenfor, mener Tom. Derfor vil 
forskningsskipet belyse de store 
spørsmålene tilknyttet miljøet 
og havet. Skipet har et motto: 
‘’Fra nysgjerrighet, til forståelse, 
til løsninger’’. Derfor ønsker  
forskningsskipet at flere bryr seg 
om havet og marinlivet. Desto 
mer folk bryr seg, desto mer er 
sannsynligheten for å finne gode 
løsninger som kan skape et godt 
havmiljø. 

– Hvordan kan forsknings-
skipet bidra til fremtidens 
avlinger?  
– REV Ocean tilbyr det mest 

avanserte forskningsfartøyet i 
verden! Det er veldig spennende 
at de ønsker å invitere verdens-
ledende forskere ombord for å 
studere havet. For REV Ocean 
har det vært en fryd å gi den til-
gangen til folk som normalt ikke 
ville kunnet hatt den muligheten 
til å studere ombord. Planen er 
også å invitere studenter, artis-
ter og filmskapere om bord slik 
at de aller fleste kan se og lære 
og videreføre den informasjonen 
til fremtidens avlinger. Selv om 
man ikke ta med alle om bord, 
så kan man ta med havet og for-
skningen til folket, avslutter Tom 
Redd. 
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BLÅ MAT

Kanskje du selv kan prøve å lage noe blått til deg eller familien din?
Her er en oppskrift på ei god og sunn «blåmat-suppe»: 

Blå mat er ikke bare blåbær! Blå mat er et nytt begrep 
som kommer til å få en stor betydning for fremtiden og 
bærekraftig utvikling. 
TEKST: Annam Chaudry  /  KILDE: Friends of Ocean, EAT  /  OPPSKRIFT: Sonja Sarwar

Den internasjonale organisasjonen EAT forteller at blå mat er 
mat som kommer fra hav, vann og elver. Forskere mener at blå 
mat er bra for både helsa og miljøet. Hvordan vi produserer, 
fanger og bruker maten fra havet, har mye å si for økosystemet. 

4 porsjoner

300 gram ørretfilet 

300 gram torskefilet

1 fedd hvitløk 

30 gram sellerirot

½ rød chilli 

1 stk sitrongress 

0,5 dl olivenolje 

2 stk vårløk 

1 dl matfløte 

salt og pepper 

1 fiskebuljong

1. Skjær opp ørret og torsk i 
biter.

2. Finhakk hvitløk, sellerirot, chili 
og sitrongress. Del det opp i 
små biter og sett ingrediensene 
til side.  

3. Tilsett matfløte, og kok suppa 
et par minutter.

4. Skjær stangselleri i terninger, 
og vårløk i skiver.

5. Ta sitrongresset ut av suppa.

6. Ha stangselleri i suppa og 
kok i ca. 1 minutt, avhengig av 
bitenes størrelse.

7. Tilsett ørret, torsk og vårløk, 
og kok opp.

8. Smak til med salt og pepper.
Server suppa med grovt brød 
ved siden av.

Du trenger: 

Slik tilbereder du suppa:

FO
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Det finnes utrolig mange ulike algearter. Noen er bitte-
små, mens andre kan bli opptil 40 meter lange! Alger 
driver fotosyntese, noe som betyr at de produserer 
oksygen mens de samtidig binder CO2 fra omgiv-
elsene. Det er bra for klimaet. Alger er også næring 
for de minste dyra i havet.
TEKST: Helga Motrøen  /  KILDER: Forskning.no  /  FOTO: Dypp

Mange algearter vokser raskt og 
er enkle å stelle. De trenger bare 
sol og saltvann. Det forskes en 
del på alger og man har funnet ut 
at de kan brukes til mye forskjel-
lig. Det er til og med noen som 
prøver å lage spiselig emballasje 
av alger. Tanken er at denne skal 
erstatte plast. 

Miljøagentene syntes en spis-
elig emballasje som kan erstatte 
plast, hørtes spennende ut. Vi 
bestemte oss for å se litt nær-
mere på dette og tok kontakt 
med de to studentene som job-
ber med dette temaet: Frøya 
Thue og Frida van der Drift 
Breivik.

Frøya sier at det var viktig for 
henne å tenke bærekraft og 
fremtid. Norge har verdens nest 

Iskrembeger av tang. Grønnsaker dyppet i tang.



lengste kystlinje og har dermed 
mye plass til å utvikle en helt ny 
algeindustri.
– Men hvordan er det nå med 

spiselig plast? 
– Fra tang kan det utvinnes 

noe som heter alginat, forklarer 
Frøya. – Alginat har evnen til å 
bli tykk og lage geleer som kan 
brukes for eksempel som erstat-
ning for gelatin. 

Frøya og Frida har lært å ut-
vinne alginat og å lage bioplast 
av tang i Sverige. Alginat kan 
brukes til å lage emballasje. 
– I dag kjøper vi bær som varer 

i noen dager, i emballasje som 
aldri brytes ned. Hva om vi i 
fremtiden dypper istedenfor å 
pakke?, lurer designerne.
– En frukt kan enkelt dyppes i fly-

tende alginat. Når den har tørket 

vil det ha dannet seg en beskyt-
tende, tynn hinne rundt frukten. 

Frida og Frøya jobber nå med 
å utvikle alginat-plast som kan 
skrelles av og kastes i matavfall. 
Den skal ikke smake noe, men 
skal kunne spises trygt sammen 
med hele frukten. 
– Er det noen ulemper med å 

utvinne alginat? 
Frøya forteller at tradisjonelle 

måter å utvinne alginat har en 
negativ side fordi det brukes noe 
som heter formalin når tangen 
høstes. Dette er ikke særlig bra 
for klimaet. 
– Det finnes en bærekraftig 

måte å utvinne alginat hvor man 
ikke bruker skadelige stoffer, 
forklarer Frøya. – Men for å få 
fart på produktutvikling og en 
mer bærekraftig produksjon, er 

det helt nødvendig med et tett 
samarbeid mellom industri, for-
skning og myndigheter.

Frøya og Frida jobber på spreng 
med ideen og har laget sin egen 
bedrift «Dypp». Allerede i løpet 
av høsten 2020 skal de starte 
det første prosjektet med alginat. 
Miljøagentene krysser fingrene 
og ønsker dem masse lykke til!  

Frøya og Frida i Dypp.

Slik ser materialet ut.
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HVALHAI
Selv om hvalhaien er den største haien som finnes, er den helt ufarlig for mennesker!
KILDE: WWF.no  /  HOVEDFOTO: Zac Wolf, Wikimedia Commons

Denne gigantiske, harmløse 
fisken, kalles ofte for «den venn-
lige kjempen». Den svømmer 
rundt i Atlanterhavet, Stillehavet 
og det Indiske Hav. Hvalhaien 
liker seg best når vannet har en 
overflatetemperatur på rundt 21-
25 grader.

En voksen hvalhai reiser langt! 
Den kan svømme tusenvis av  

kilometer i året. Men særlig rask 
er den ikke, den svømmer ikke 
fortere enn fem kilometer i timen. 

Årsaken til at den stadig er på far-
ten, er at den følger etter plankton 
og alger. Dette er yndlingsmaten 
til hvalhaien. Den spiser ved å 
suge inn vann i munnen, og så 
filtrerer den ut plankton og andre 
smådyr fra sjøvannet. Den spiser 

sjelden større dyr enn ansjos og 
sardiner, og derfor trenger ikke vi 
mennesker å frykte den.

Hvalhaien liker seg alene, men 
når det er mye plankton et sted, 
samles gjerne mange hvalhaier 
der for å spise. Da holder de seg 
oftest i overflaten av vannet, og 
de er litt av et syn! Dette gjør at 
mange turister kommer for å se 
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Hvalhaien kan bli 12 meter 
lang og veie 20 tonn.

Huden til hvalhaien kan bli 
hele 10 cm tykk.

Har du lagt merke til møn-
steret som hvalhaien har på 
kroppen? Hver eneste hvalhai 
har sitt eget mønster!

på dem. Flere lokalsamfunn tjener 
penger på hvalhaiturisme.

Men nettopp turismen kan være 
skadelig, dersom den skjer på 
en uansvarlig måte. Byttedyrene 
til hvalhaien kan skremmes bort 
av båter og dykkere. I tillegg kan 
båter kollidere med hvalhaier 
når de kjører for nær dem.

Plast i havet er en stor trussel for 
hvalhaien. Som andre sjødyr, tror 
også hvalhaien at plasten er mat. 
Forskere har funnet ut at hval- 
haier spiser alt fra mikroplast til 
plastposer. Plasten setter seg 
fast i tarmene til haien og gjør at 
den ikke får tatt opp næring fra 
maten den spiser.

Klimaendringene er også en 
trussel. Når temperaturen stiger i 
havet, er det ikke godt å vite hva 
som skjer med plankton og de 
andre smådyrene som hvalhaien 
er avhengig av.
 

Dessverre drives det i tillegg 
overfiske på hvalhai. Årsaken er 
at hvalhai-kjøtt er veldig populært, 
og den store, vennlige kjempen 
svømmer sakte og er lett å fange.

I dag regnes denne arten som 
sterkt truet. Vi vet ikke helt hvor 
mange hvalhaier som svømmer 
rundt i verdenshavene. Men vi vet 
at det blir færre og færre av dem, 
og at i løpet av de siste 75 årene, 
er over halvparten av bestanden 
blitt borte.

FAKTA

Munnen til hvalhaien kan bli over en meter lang.
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DE KULESTE DYRA I HAVET!
Vi vet ikke alt om hva som skjuler seg i havet. Det er nemlig store deler av havet vi 
enda ikke har undersøkt. Men vi kan tenke oss at det finnes mye kult og spennende 
der, for bare se på disse tøffingene!
TEKST: Bjørn Erik Løken

FOTO: James Rosindell, Wikipedia FOTO: Matt Kieffer, Flickr

Fliksjøhest
Fliksjøhest kalles på engelsk leafy seadragon – direkte 
oversatt løvrik sjødrage. Navnet kommer av hvordan 
denne fisken ser ut. For å skjule seg fra fiender er den 
kamuflert slik at den kan gå i ett med tang og tare, og 
den har også mulighet til å endre farge! 

Juletremarken
Selv om en forbinder julen med kulde, lever juletre- 
marken i tropiske farvann. Den finnes i mange 
ulike farger, og «greinene» er faktisk munnen, som 
ormen puster og spiser med. 

Håndfisk
Håndfisken er en sjelden og rar fisk som lever 
utenfor Tasmania i Australia. Den har finner som 
ligner på armer med hender. Den bruker også 
disse finnene til å bevege seg langs havbunnen.

Yetikrabben
Yetikrabben er så uvanlig, at man måtte lage en 
helt ny dyrefamilie for å klassifisere hva den er for 
noe! Den ble oppdaget i 2005 sør for Påskeøya. 
Veldig mye ved yetikrabben er fremdeles et mys-
terium. Blant annet lever det mange bakterier inni 
pelsen på klørne, og en teori er at de dyrkes som 
mat. En annen er at de beskytter mot giftstoffer 
som kommer fra undersjøiske vulkaner. 

FOTO: John Turnbull, Flickr

FOTO: Mandy Jouan, Flickr
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DE KULESTE DYRA I HAVET!

FOTO: piqsels.com

FOTO: NOAA Ocean Exploration & Research, FlickrFOTO: Bernard DUPONT, Flickr

FOTO: Kevin Raskoff, Wikimedia Commons

Båndål
Båndålen har nesebor som ser ut som små trom-
peter, og tentakler som stikker ut fra underkjeven. 
I tillegg skifter den ofte kjønn, og skifter i samme 
slengen også farge! 

Løvefisk
Løvefisken kalles også dragefisk, og er en veldig 
giftig fisk som naturlig finnes i Stillehavet og i Det 
Indiske Hav. Giften finnes i ryggfinnene, og om 
man blir stukket er det veldig vondt, og det kan 
være vanskelig å puste. Selv om man ikke må røre 
ved dem, er de flotte å se på! 

Dumbo-blekksprut
Den lille Dumbo-blekkspruten har fått navnet sitt 
på grunn av to finner som stikker opp som ører på 
toppen av hodet. De bruker «ørene» til å svømme 
med. Dessverre bor de på 3000 meters dyp, så 
det er liten sjanse for å se en neste gang man er 
på stranden!

Skalløse vingesnegler 
Skalløse vingesnegler kalles for sjøengler på en-
gelsk, og er en bitteliten snegleart uten skall. Det 
finnes en rekke ulike typer som lever i ulike om-
råder – fra under polisen til tropiske farvann! Det 
som ser ut som vinger er egentlig foten til sneglen, 
og brukes til å svømme med! 



LOKALLAGS

NYTT

Partiet SV i Stjørdal delte ut 
miljøpris til Miljøagentene i 
Meråker og Stjørdal. De skrev 
«Barna er framtiden, og Miljø-
agentene minner oss på at det er 
spesielt viktig at voksne lytter til 
dem.» Hovedkvarteret gratulerer 
lokallaget!

I slutten av juni møttes miljø-
agenter i Halden og omegn til 

TEKST OG BILDER: Lokallagene

Lokallaget i Meråker og 
Stjørdal vant miljøpris

Sommersamling med fisketema i Halden

sommersamling på Eivindsætre. 
Temaet var fiske og livet i inn-

sjøen. De hadde med seg 
fiskeutstyr og prøvde fiskelykken. 
Det ble også tid til en quiz om 
innsjøer!
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Hva er en miljøvert, lurer du kan-
skje på? Agentene var med på 
forestillinger og konserter på 
kulturhuset i Porsgrunn. Job-
ben deres der var å sørge for 
at arrangementene blir mer 
miljøvennlig. De sjekket billetter, 
hjalp til med søppelsortering og 
ryddet etter forestillingene. På 
bildet ser du Heike, Viljar og Tula!

 

Kjelsås-agentene har plantet frø, 
busker og grønnsaker i Enge-
bråten parsellhage. Det var 
mange som hjalp til å få frøene 
i jorden og mange har hjulpet til 
med å passe på plantene gjen-
nom sommeren. Agentene synes 
det er kjempegøy å vanne og 
stelle med plantene!

Miljøagentene i
Grenland var miljøverter 
i sommer

Oppstart av lokallag i 
Fyllingsdalen

Miljøagentene på 
Kjelsås i Oslo har fått 
sin egen hage

Miljøagentene i Fyllingsdalen har 
startet opp igjen! På bildet ser 
du Tina (styremedlem), Louise 
(styremedlem), Sofie Margrethe 
(leder), Kaia (nestleder) og Pia 
(styremedlem).
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MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!
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Josefine er veldig glad i dyr og synes det er dumt at det ligger så mye søppel 
på gata.

HILS PÅ MINIAGENT JOSEFINE

FOTO: Privat

Miljøagent Josefine har 
vært miljøagent helt siden 
hun ble født. Lenge var det 
morsomste med å være miljø-
agent, å se bilde av pappa 

Rasmus i Miljøagentrapporten. 
Men nå som hun har blitt stor 
jente på 3,5 år begynner hun å 
forstå litt mer av hvorfor det er så 
viktig og bra å være miljøagent.
 

Som miljøagent er Jose-
fine mest opptatt av søppel 
og at søppelet blir kastet rik-
tig. Hun synes det er veldig 
dumt at folk kaster søppel 
på gata i stedet for i søp-
pelkasser. Hvis Josefine ser 
søppel, plukker hun det opp 
og tar med hjem sånn at det 
kan kastes riktig. Hjemme er 
Josefine flink til å kildesortere 
og vet at plast og matavfall 
skal i forskjellige poser.
 
Josefine er også veldig glad 
i alle slags dyr, og særlig 
katten Felix. Hun liker godt 
å være på bondegård eller 
i skogen for å se om hun 
ser noen dyr. I bakgården 
hjemme er det også mange 
små spennende insekter som 
kravler rundt. Særlig er hun 
glad i skrukketrollene, som 
alle sammen ifølge Josefine 
heter Barbara. På spørsmål 
om hun synes det er viktig å 
ta vare på naturen og dyrene 
svarer Josefine et klart JA!



ASLIHAN MAHMUD 
MILJØKJENDISEN

Hva er det kuleste med å få en 
utmerkelse for ditt arbeid for 
miljøet?

– Det beste er å bli kjent for den 
gode jobben man gjør og det at folk 
legger merke til det ‘’lille’’ man har 
gjort for miljøet.

Hvordan er forholdet ditt til 
naturen?

– Da jeg kom til Norge, ble jeg 
overrasket over hvor rent det var 
her. Dette inspirerte meg, og jeg 
ville holde naturen rent for søppel 
og annen forurensning. Den norske 
naturen er vakker, og jeg har utviklet 
et sterkt forhold til den. 

Hvorfor bør barn engasjere seg 
for klimaet?

– Barn er den grønne nøkkelen 
til generasjonens store oppgave: 
klimaendringer! Denne planeten til-
hører barna og de burde føle eier- 
skap til den og bekjempe de store 
utfordringene vi står ovenfor. Barn 
er dessuten flinkere til å lære enn 
voksne og kan derfor ta med seg 
ting de lærer om miljøproblematik-
ken, videre i livet. 

Hvordan kan barn bli flinkere 
til å si ifra?

– Barn bør være aktive, men her 
kan også voksne spille en viktig 
rolle. Det å erkjenne barns engasje-
ment og gi dem små gode beløn-
ninger for deres arbeid, vil hjelpe 
dem til å si ifra mer. 
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Aslihan er opptatt av mangfold og miljø og holder ikke tilbake informasjon som kan hjelpe 
flere til å bidra for et renere miljø. Mahmud kom til Norge som en flyktning i ung alder og 
er 20 år gammel. I mai mottok hun prisen som årets grønne innbygger i Oslo, fordi at hun 
fortalte om miljøproblematikken på flere forskjellige språk!  
TEKST: Annam Chaudhry

Har du en hilsen til 
Miljøagentene?

– Fortsett arbeidet deres, det er 
viktig. Da jeg var et lite barn ble jeg 
inspirert av den grønne, fine na-
turen som jeg ville holde ren. Dere 
må fortsette å inspirere andre barn 
og vise dem hvor flott naturen er. 

Årets grønne borger møter Miljøagentene! 

Aslihan er opptatt av miljøet der hun bor, og får gjerne med seg 
andre, for eksempel på søppelrydding.
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MILJØVENNLIG BÅT I OSLO HAVN

Denne båten er dobbelt miljøvennlig. Ikke 
bare går den går på strøm, den skal også 
rydde havet for plast!
TEKST: Sina Øversveen

I Oslofjorden er det nå en helt ny elektrisk båt 
som seiler rundt og plukker søppel. Tora fra Bar-
nas klimapanel fikk være med på dåpen og være 
gudmor! Hun holdt en tale om Barnas klimapanel 
og sa at plast i havet og klimaendringene er to av 
verdens viktigste problemer.

Tora fikk omvisning av Lars Erik som skal jobbe 
på den nye båten med å plukke søppel i havet. 
Båten har mange digitale verktøy. Det er mange 
kameraer og sensorer for å finne plast og annen 
søppel i havet.

Elektriske båter går på batteri og slipper ikke ut 
noe eksos, i motsetning til båter som går på ben-
sin eller diesel. Det er bra for klimaet og det er 
veldig viktig at flere båter blir elektriske. Oslo Havn 
har satset på en helt elektrisk båt og det gjør at de 
som lager båten måtte finne gode, miljøvennlige 
løsninger. Teknologien utvikles for framtiden, i ste-
det for å bruke gammel og miljøfarlige løsninger.
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PREMIEOPPGAVE 1 - DYR I PERU
1. Vikunja, 2. Andeskondor,
3. Brillebjørn, 4. Klippehane

PREMIEOPPGAVE 2 - ORDREBUS
Befolkningen heter: Inkaene

PREMIEOPPGAVE 3 
- TELL LAMAER
Det er 9 lamaer i bladet

PREMIEOPPGAVE 4 
- KODE FRA MIKKEL
Koden er: Bli med på TV-
aksjonen

PREMIEOPPGAVE 5 
- HVEM SIER HVA?
Peru: a, d, h    Norge: b, f, i    
India: c, e, g 

PREMIEOPPGAVE 6 
- HVEM SPISER HVA?
1. Grønlandsulv spiser 
polarhare
2. Grønlandsrein spiser 
reinlav
3. Ringsel spiser polartorsk

PREMIEOPPGAVE 7 
- DYR PÅ GRØNLAND
Grønlandshval, isbjørn, 
grønlandssel, polarhare, 
moskusokse

LØSNINGER OG VINNERE
av premieoppgavene i 
Miljøagentenes Aktivitetshefte 2020

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 vegetabilsk 
blekk. Vi bruker kun vannbaserte tilsetningsstof-
fer 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.

– Det er de voksnes ansvar å overlevere friske og 
sunne fjorder til de neste generasjonene. Det er 
utrolig bra at Oslo Havn går foran og viser at vi fak-
tisk kan benytte oss av miljøvennlige alternativer,” 
sa Tora i talen sin.

Båten heter Pelikan 2 fordi den har en kurv foran 
(som ligner litt på nebbet til en pelikan) som kan 
samle inn søppel. Båten har også en klo og en 
heisekran den kan plukke søppel med. 

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

PREMIEOPPGAVE 9 
- HVOR BOR DYRENE?
1 – c   2 – d    3 – a   4 – b

PREMIEOPPGAVE 10 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Sykkeltur

VINNERE: 

Ane (10 år), fra Nordfjordeid

Felix (10 år), fra Asker

Anna (13 år), fra Bjoa

Sander (11 år), fra Risøyhamn

Iben (8 år), fra His

Pernille (11 år), fra Oslo

Nadja (7 år), fra Oslo

Kari Elizabeth (10 år), fra 
Frekhaug

Emil (8 år), fra Sandefjord

Mariell (7 år), fra Bodø

Øyvor (12 år), fra Oppegård

Ingrid (12 år), fra Oslo

GRATULERER!



SVAR:

2
1

Ape
Der du 

bor

Husdyr
Grotta

Noe man 
skriver på

Noe du tar 
bilder med

Tall

Frukt

Bruker 
øynene Stjele Flire

Ikke 
tung

Fin

Snakke

10

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 som du kan finne i skogen på 
denne tida.

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

TV-aksjonen er 
den 18. oktober.

Global opp-
varming truer 
korallene.

Hvalhaien er 
verdens største 
pattedyr.

Yetikrabben 
ble oppdaget i 
Finnmark.

Løvefisken er 
giftig.

Mange skilpad-
der tror plast-
poser er mat.

TV-aksjonen 
går til Kirkens 
Nødhjelp i år.

Det er ikke 
lokallag i 
Fyllingsdalen.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:25. november 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. november 2020.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

1: __________   2: __________   3: __________   4: __________

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

Premieoppgave 3 - Hva heter bærtypene?

1. ..................................................................................................................    

2. ..................................................................................................................

3. ..................................................................................................................     

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVA HETER BÆRENE?
Her finner du tre typer bær som vokser i Norge. Stokk bokstavene og finn ut hva de heter!

1. ÆARNRETB 2. GREILKKN 3. BYRTETÆT

FOTO: Pixabay FOTO: Opioła Jerzy, Wikipedia

FOTO: Philip Gabrielsen, Wikipedia



FOTO: Eldbjørg (7 år)

FOTO: Bjørnar (9 år)

FOTO: Mille (5 år)

FOTO: Hauk (5 år)

FOTO: Tora (5 år)

FOTO: Thea (8 år)

FOTO: Hauk (5 år)

FOTO: Håvard (4 år)

BILDER FRA FRØAGENTENE FRØ


