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– Hvorfor er du miljøagent?
– Jeg er miljøagent fordi jeg bryr meg om miljøet. Jeg bryr 
meg om regnskogen og om alle dyrene. Jeg har sett den 
siste filmen til David Attenborough, og da lærte jeg masse 
om at vi må ta vare på jorda vår! 

– Hvilke miljøsaker er du mest opptatt av?
– Jeg er mest opptatt av plast i havet og at vi må ta vare på 
regnskogen. Og jeg bryr meg om truede dyrearter. 

– Hva er dine beste miljøtips?
– Ikke kjøp så mye plast. Bruk for eksempel plastposer 
på nytt! Du kan også sykle eller gå til treninger eller andre 
fritidsaktiviteter. Du kan ha vinterdekk på sykkelen din! 

– Hvorfor feiret du klimabursdag? 
– Jeg er veldig opptatt av miljøet, og jeg ville at gjestene 
mine også skulle bli opptatt av miljøet og bry seg om hvor-
dan vi tar vare på jorda vår!

@miljoagentene

Facebook.com/miljoagentene

www.miljoagentene.no

SI IFRA!
 
Noen voksne sier at lille 
Norge ikke trenger å gjøre 
noe med klimaendringene 
fordi vårt lands klimagass-
utslipp er bittelite. 

Kanskje peker de på Kina eller India 
og sier: De er mye verre enn oss! 
Hvis du snakker med en slik voksen, 
så kan du huske på at du har rett til å 
si ifra: Voksne må slutte å skylde på 
hverandre og heller gjøre noe med 
klimaendringene! 

I denne utgaven av Miljøagent- 
rapporten kan du få hjelp av Gaute  
Eiterjord til å vite hvordan du kan si ifra. 
Han har skrevet en hel bok om dette og 
deler noen gode tips med oss! Du kan 
også lære om hvordan det er å være 
bonde i Malawi når klimaet og der-
for været blir helt annerledes. Kanskje 
du får lyst til å fortelle den samme sky-
lde-på-andre-voksenpersonen om det? 
Heldigvis er det masse vi kan gjøre hvis 
vi bestemmer oss for det – både glo-
balt og akkurat der du bor. Greta Thun-
berg er et eksempel på at en person 
kan starte med å si ifra på sitt hjemst-
ed og så sprer det seg til hele verden!  
Som miljøagent er du med på å si nei 
til klimaendringer sammen med miljø- 
agenter i mange andre land!

Hilsen Hovedkvarteret
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !

MILJØAGENT EVEN

VI ER HOVEDKVARTERET:



Klart vi kan kutte
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

- Klima, den viktigste saken
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Gage Skidmore CC BY-SA 2.0

USA har stått utenfor det internasjonale klima-
arbeidet etter at president Donald Trump trakk 
landet ut av Parisavtalen. I januar overtar Joe Biden 
som president. Han mener at klimaendringene er 
den viktigste saken og vil ta USA inn i Parisavtalen 
igjen. Det vil gjøre det enklere å få til store kutt i 
utslippene av klimagasser i verden. 

Kjempehvaler i Oslofjorden
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

Visste du at det var store hvaler i Oslofjorden 
før? For hundre år siden var fjorden full av liv; 
masse fisk, hvaler, store haier, sjøfugler og en 
drøss med andre skapninger. Men så fisket vi for 
mye, og det var store utslipp til fjorden. Da for-
svant kjempehvalene, og flere fiskeslag ble borte. 
Mange arter sliter nå med å finne mat. Men hvis 
vi verner deler av fjorden og kutter utslipp, kan 
fjorden bli frisk igjen. Kanskje kommer de store 
hvalene tilbake! 

Utslippene av klimagasser i Norge går ned. I 
2019 ble det sluppet ut 50,6 millioner tonn CO2-
ekvivalenter, det laveste utslippet vi har hatt siden 
1993. Det er bra, men det trengs enda større kutt 
i årene som kommer. Det er mye du og jeg kan 
gjøre med våre egne utslipp. Spis mindre kjøtt, gå 
mer, bruk sykkel når du kan og kjøp mindre, det er 
en god start. Det er egentlig ikke så vanskelig!
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Mystiske havdyp
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

Vi vet mer om månen enn om det som lever dypt 
nede i havet. Der nede er det haveddekopper, slange- 

Men Erna, da!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: T3n60 cc

Skytefelt ble villmark
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Arnodd Håpnes

Bomber og granater! På Dovrefjell har et skyte-
felt blitt villmark igjen. I flere tiår har soldater skutt 
og sprengt på Hjekinn for å trene. Nå er alle spor 
slettet, og naturen har tatt over igjen. Det er gode 
nyheter for villrein, fjellrev og moskus, som endelig 
har fått tilbake områdene sine.

Huff da, Erna - ikke enda mer olje nå! Regjeringen 
har satt ny rekord i leting etter olje. Mange nye om-
råder er åpnet for oljeleting i Arktis. Dette er verdi-
full og sårbar natur med masse fisk, sjøfugler, hvaler 
og seler. Et oljeutslipp her vil være helt katastrofalt. 
Dessuten har vi allerede funnet altfor mye olje, mer 
enn vi kan bruke hvis vi skal nå klimamålet. På tide å 
lytte til oss som skal leve videre med dette?

stjerner, kjempehaier, rare bunnfisker og merkelige 
maneter. Og det er store skoger og rev med 
fargerike koraller, hvor det vrimler av fisk, krepsdyr 
og all verdens underlige dyr. Hele tiden oppdager 
forskerne nye skapninger. Det er ganske kult!
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Nå skal vi se litt nærmere på hva klimaendringer faktisk er!
TEKST: Peter Hedstein  /  FOTO: Pxhere.com

HVA ER 
KLIMAENDRINGER?
Først og fremst: Klimaet er den værtypen som er 
vanlig på et bestemt sted over lang tid. Det skjer 
små endringer i været hele tiden, det kan regne 
en dag og være sol den neste dagen. Derfor må 
klimaet måles over lang tid, slik at kan se om vi har 
tydelige klimaendringer.

Klimaendringer er endringen i vær og tempera-
tur over tid, og det er mye som kan påvirke klimaet. 
Klimaendringer beskriver hvordan klimaet er ulikt 
fra en periode til en annen, og kan bety endring-
er på hele jorden, eller endringer for eksempel i 
Oslo.  Det er flere grunner til klimaendringer, både 
naturlige og menneskeskapte, her skal vi se på de 
menneskeskapte. 

Klimaet på jorden har alltid endret seg. Og selv 
om naturlige prosesser kan påvirke klimaet, er 

de klimaendringene vi ser i dag skapt av oss 
mennesker. Helt siden 1950 har vi 

sett en klar oppgang i tem-
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peraturen i verden. På den samme tiden, ja helt fra 
1800-tallet, har mennesker bygget fabrikker, biler, 
fly og alt mulig annet som brenner kull, olje og 
gass. Dette fører til utslipp av klimagassen CO2. 
CO2 er nok den mest kjente klimagassen, siden 
vi mennesker slipper ut så mye av denne, men det 
finnes flere klimagasser som metan og lystgass. 

CO2 blir naturlig tatt opp av jord, hav, planter og 
trær. Det at vi i tillegg til å slippe ut CO2 hogger 
ned mye regnskog gjør problemet enda større. Det 
er når vi slipper ut mer CO2 enn jorda klarer å ta 
opp at det blir varmere på grunn av det vi kaller 
drivhuseffekten. 

Kort forklart er drivhuseffekten det som skjer når 
vi slipper ut klimagasser som CO2 i atmosfæren. 
Gassen legger seg som et slags lag i atmosfæren 
rundt jorda. Akkurat som i et drivhus gjør det at 
solstrålene slipper inn, men varmen slipper ikke 
like raskt ut, og det blir varmere inne i drivhuset. 
Når kloden får et slikt CO2-lag blir det varmere på 
jorda, det vi kaller global oppvarming. Bare en liten 
økning i den globale temperaturen kan få store 
konsekvenser for mennesker og dyr over 
hele verden.

Menneskers utslipp av klimagasser er hoved-
grunnen til at vi kaller klimaendringene som skjer 
nå for menneskeskapte, og i tillegg hogger vi ned 
regnskog. På de neste sidene i bladet skal vi se 
nærmere på hva som skjer når vi får klimaendringer 
både globalt og her hjemme i Norge. 
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Utslipp av CO2 gjør klimaproblemet større.
FOTO: Pxhere.com
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Hele verden må stå sammen i 
kampen mot klimaendringene

Hvorfor er det så vanskelig og 
hva gjøres globalt for å hindre 
globale klimaendringer?
Vi er nå 7,8 milliarder mennesker 
på jorden fordelt på over 190 
land. I det store bildet kan det 
virke meningsløst at du og jeg 
gjør noe for klimaet, når vi ser at 

det ikke gjøres nok i resten av 
verden. Og på mange måter er 
det sant - det er ikke nok at en-
kelte mennesker eller land gjør 
grep for å hindre klimaendringer 
– klimaendringer er et globalt 
problem og det må globale løs-
ninger til for å stoppe dem. 

Hvis vi skal stoppe klimaendringene, må hele verden samarbeide. Men gjør vi det?
TEKST: Rasmus Norsted

Samarbeid på tvers av lande-
grenser
For å samle verden rundt et felles 
klimamål og jobbe sammen mot 
klimaendringene arrangerer FN 
årlige klimaforhandlinger, der 
alle land møtes for å finne løs-
ninger. Selv om disse forhandlin-
gene har pågått i over 25 år ser 
vi likevel at det er vanskelig å få 
til gode samarbeid. Alle land er 
forskjellige og har sine egne øn-
sker og behov. Å gjøre klimatiltak 
kan være veldig dyrt og de fær-
reste land vil ofre landets økono-
mi eller vekst for klimaets skyld. I 
2015 fikk vi likevel en avtale på 
plass, som kalles Paris-avtalen. 
Her ble alle land enige om at vi 
har et felles mål om at tempera-
turen i verden ikke skal øke med 
mer enn 2 grader, og helst ikke 
mer enn 1,5 grad.

I dag, fem år etter avtalen i Paris, 
er det fortsatt usikkert om 
verdens land klarer å gjøre nok. 
Selv om Paris-avtalen er bin-
dende er det bare noen få land 
som er på riktig vei, blant disse 
verdens nest mest folkerike land 
India. Selv om USA var en på-
driver for avtalen i 2015 ble det 
fort klart etter at Donald Trump 
tok over som president at de øn-
sket å trekke seg fra hele avtalen. 
Heldigvis endrer USA politisk 

Solcellepanel i Rwanda.
FOTO: GPA Photo Archive, Flickr

Barnas Klimapanel på klimatoppmøtet Katowice i 2019.
FOTO: Rasmus Norsted



retning i 2021 og forhåpentligvis 
kan dette føre til et bedre globalt 
samarbeid.

Teknologiske løsninger
Selv om det går sakte med å 
finne politiske klimaløsninger for 
alle land ser vi at det er mye bra 
som skjer teknologisk over hele 
verden. Ikke minst gjelder dette 
fornybar energi. Med ny teknolo-
gi blir det både mer effektivt og 
billigere å bruke ressurser som 
sol, vind og vann for å skape en-
ergien som verden trenger, og 
bensindrevne transportmidler er-
stattes mer og mer av elektriske. 
Da Trump tok over som leder i 
USA var han veldig opptatt av å 
øke landets kullproduksjon, som 
er svært lite klimavennlig. Det 
som faktisk har skjedd de siste 
fire årene er likevel motsatt, det 
har blitt mindre kull og mer forny-
bar energi, rett og slett fordi det 
har blitt billigere med mer klima-
vennlig energiproduksjon!

Vi må fortsette å påvirke
Selv om vi trenger samarbeid 
på tvers av landegrenser må vi 
huske på at det faktisk går an 
for enkeltpersoner å påvirke en 
hel verden. Greta Thunberg har 
gjennom sitt engasjement klart 
å skape et klimafellesskap blant 
barn og unge som sprer seg over 
hele verden. Uansett hvilke løs-
ninger som skal få oss ut av klima- 
krisa, er det viktig at så mange 
som mulig fortsetter å engasjere 
seg for klimaet. Vi må legge press 
på politikere, og vi må gjøre det vi 
kan lokalt for å skape endringer 
globalt. Hvem vet, kanskje den 
neste Greta Thunberg er en 
miljøagent fra Norge?

09FOTO: European Parliament, Flickr
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Norge er et langstrakt land og konsekvenser av klimaendringene vil derfor slå ulikt ut 
fra sted til sted. Her er seks følger du kanskje ikke visste om.
TEKST: Julie Vestgren Pettersen

Visste du dette om Norge 
og klimaendringer?
1. Makrell i Arktis
Klimaendringer vil føre til at tempera-
turen i havet stiger og fiskearter som liker 
seg best i kaldt vann, vil svømme nord- 
over hvor det er kjøligere. Makrellen, 
som vanligvis liker seg best på sør- og 
vestkysten av Norge, har svømt så langt 
som til Arktis på jakt etter kaldere vann.
Det betyr at fisket i Norge, som vi er vel-
dig avhengige av, vil endre seg, uten at 
vi helt vet hvordan enda.

2. Frem med rulleskiene for noen og snøskuffen for andre
De siste 100 årene har snøsesongen blitt over en måned kortere, spesielt i Sør-Norge, langs kysten 
og i lavlandet. På fjellet og i Nord-Norge har det derimot blitt mer snø, noen ganger for mye, fordi det 
kommer mer nedbør nå enn før.

FOTO: Tregde Ferie, Flickr

FOTO: Pxhere.com
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6. Kråkebollene stikker 
nordover
På grunn av varmere temperatur i havet 
langs kysten av Norge, trekker kråke-
bollene seg lenger nordover. Kråkebol-
lene er sultne typer og spiser opp alt 
de kommer over på havbunnen, slik 
at det nesten blir en ørken der de slår 
seg ned. Heldigvis ser det ut til at tare- 
skogen de som de en gang spiste 
opp, er i ferd med å vokse tilbake på 
de stedene de har forlatt.

3. Brunt vann 
I innsjøer og elver i Sør-Norge blir vannet brunere. Det er 
vanlig at vannet er brunaktig enkelte steder, som kommer 
av nedbrutte planterester i vannet og har ingenting med  
klimaendringer å gjøre. Men klimaendringene fører til at det 
blir mer regn, som fører til at det blir mer jord- og planterester 
i vannet. Det er ikke direkte farlig for mennesker, men det kan 
påvirke økosystemet. I tillegg kan man noen steder få brunt 
vann i springen.

4. Lauvmakk-angrep
Lauvmakk, eller sommerfuglen bjørke-
måler, har spist opp store deler av 
bjørkeskogen i Nord-Norge de siste 
årene. Lauvmakk liker seg egentlig best 
i sør, men varmere temperaturer har ført 
til at de trekker lenger og lenger nord. 
Dette er ikke bra for fugle- og dyrelivet 
i området.

5. Norske aprikoser og fersken
Fordi temperaturen enkelte steder i landet har steget, har noen 
fruktbønder begynt å dyrke mer eksotiske frukter. En fruktbonde 
i Lærdal har for eksempel begynt å dyrke fersken og aprikoser, 
og ved Sognefjorden har noen begynt å dyrke vindruer.

FOTO: Pxhere.com

FOTO: Pxhere.com

FOTO: Donald Hobern, Wikimedia Commons

FOTO: Bengt Littorin, Wikimedia Commons



BLI MED PÅ 
KLIMAHANDLING

Skru ned temperaturen hjemme
Temperaturen inne henger sammen med hvor mye 
energi som blir brukt. Derfor kan det være lurt å 
tenke på at det ikke trenger være så varmt inne. 
Kanskje man ikke trenger ha like mye varme på i 
alle rom? Husk at man kan kle på seg varme klær!

Spis mindre kjøtt
Å spise mindre kjøtt og animalske produkter er bra 
for klima! Det gjelder særlig hvis man spiser rødt 
kjøtt ofte. Hvis alle spiser ett ekstra måltid uten 
kjøtt, kan man spare mye klimagassutslipp.

Sykle/gå eller bruk kollektivt
Om du skal på skolen, på fotballtrening eller 
besøke en venn: bruk beina, sykkelen eller bus-
sen! Det er bra både for luftkvaliteten der du bor, 
klimaendringene i verden og helsa di.

Kjøp mindre klær
Klær og tekstiler slipper ut mye klimagasser når de 
blir laget og ofte blir de laget langt unna Norge, så 
de reiser langt og har utslipp på veien. Derfor kan 
det være fint å reparere klærne du har fra før, arve 
av noen du kjenner eller kjøpe brukt.

Reis mer i nærheten eller i Norge
I stedet for å fly til andre land langt unna, kan man 
planlegge reiser i nærheten og i Norge, slik at man 
slipper å fly. I Norge er det mange lange avstander 
og mange har familie eller venner i andre lands-
deler. Man kan spare mye klimautslipp på å velge 
tog i stedet for fly.

Kjøp færre ting
Forbruk er en stor kilde til klimautslipp. Ting, for 
eksempel diverse utstyr, elektronikk og duppedit-
ter, krever mye ressurser og fører til utslipp av 
klimagasser når det blir laget. Det er bedre å tenke 
litt alternativt! Man kan handle brukt, låne ting eller 
reparere hvis noe er ødelagt. Du kan også tenke at 
det er bedre å gå på kino enn å kjøpe en ny leke. 

Hva kan DU gjøre for at vi skal nå Norge og FN sine klimamål? Som barn er det ikke 
så lett å installere solpanel på taket eller bytte til elbil. Du kan likevel bidra! Her er 
noen ting du kan gjøre helt alene eller foreslå for familien din.
TEKST: Sina Øversveen  /  KILDE: CICERO (2019)  /  FOTO: Bertine, Karen og Ragna ved 5. trinn på Nordpolen skole i Oslo
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BLI MED PÅ 
KLIMAHANDLING

En husstand slipper ut 22,3 tonn CO2
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Miljøagentene Karen og Ragna i 5A ved Nordpolen skole i Oslo 
var med på et fotobokprosjekt og lagde bøker om matavfall. De 
tok bilder av matavfall og så at mye av det kunne vært spist.

Bertine i 5C på Nordpolen skole 
har laget bok om klimaendringene 
og latt seg inspirere av bilder fra 
internett. Her viser hun frem boka.



Hva gjør klimaendringene 
med verden?
At klimaendringer er alvorlig, er det liten 
tvil om. Men hvordan påvirker egentlig 
klimaendringene jorda?
TEKST: Julie Vestgren Pettersen og Peter Hedstein  /  FOTO: Pxhere.com

Klimaendringer kan føre til store 
endringer i vær og værmønster 
Bare et par graders økning i temperaturen på jorda 
kan skape mer tørke, mer ekstremvær som orkaner, 
og hetebølger. Dette er ikke bra for hverken dyr eller 
mennesker. Flere sykdommer trives godt i varme 
strøk, og FNs klimapanel forventer at klimaendringer 
vil påvirke helsen til millioner av mennesker i verden. 
Særlig i verdens fattigste land, hvor de ikke har like 
gode sykehus og medisiner.

Hvis temperaturene i verden 
stiger, vil tilgangen på mat og 
drikkevann bli mer usikker 
Dette vil gå hardest utover de fattigste landene i 
verden. Fordi været blir mer ekstremt, tørre områder 
blir tørrere, mens våte områder blir våtere, vil det bli 
mer utfordrende å produsere mat for noen land. 
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Klimaendringene gjør det vanskelig for mange plante- og dyrearter

Havet blir påvirket av klima-
endringer, fordi det suger til seg 
overskuddsvarmen i atmosfæren 
Det betyr at dersom jorda varmes opp, vil tem-
peraturen i havet øke. Heldigvis er havet god på 
å fordele varmen utover, men om det blir for mye 
vil det på et tidspunkt føre til at havet stiger og at 
oksygennivået i vannet endrer seg, som påvirker 
det som lever i havet.

Hvor mye de blir påvirket av endringene, varierer 
fra sted til sted og fra art til art. Dette betyr at noen 
arter kanskje vil trives bedre enn de gjorde før, 
noen vil finne et nytt sted å bo, mens andre arter 

vil forsvinne over tid. Arter som trives best der det 
er skikkelig kaldt vil nok streve mest med å tilpasse 
seg, som for eksempel isbjørnen.

Endringer i klimaet vil påvirke oss alle, 
derfor er det viktig at vi gjør det vi kan for 
å bremse oppvarmingen! 
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Alt startet i august 2018 da 15-åring Greta Thunberg 
satt seg foran det svenske parlament for å streike for 
klimaet og miljø. I løpet av kort tid støttet mange men-
nesker opprøret og fulgte Gretas eksempel til å demon-
strere for et bedre klima. Felles mål var å få samfunnet 
til å se hva klimakrisa er – nemlig en ekte krise.
TEKST: Elga Motrøen

#FridaysForFuture

Aktivistene krevde at politikere skulle utarbeide en trygg vei ut av 
krisen som garanterer å holde den globale oppvarmingen under 1,5 
grader, i tråd med Parisavtalen. Felles mål er å lage press på politik-
ere. De skal høre på og forholde seg til vitenskapelig forskning som 
beviser at vi må gjøre noe mot global oppvarming. 

FridayForFuture spredde seg fort over hele verden. Global Week for 
Future, den 20.-27. september 2019, var en serie av klimastreiker 
med mer enn 4.000 aksjoner i over 150 land rundt omkring i verden. 
Her viser vi dere et par bilder av det som skjedde i andre land.

I Bolivia protesterte mennesker fredelig ved å legge seg på gata.
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I Nairobi gikk tusenvis av mennesker på gata og pro-
testerte. Noen av dem hadde på seg kostymer laget 
av plastflasker og annet klimaskadelig materiale.

Også i Australia marsjerte ungdom for klima.

Studenter i Ukraina organiserte en demonstrasjon.
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Når du diskuterer miljø og klima med 
vaksne kan du møte på mange mytar og 
påstandar som ikkje stemmer. Då er det 
viktig å sette dei på plass med fakta. Her 
er ein liten guide til kva du kan svare på 
tre av dei vanlegaste mytane.
TEKST: Gaute Eiterjord, forfattar av boka Klimaopprøret

Knus mytar 
om klima

MYTE: «Vi blir eit fattig land 
utan olja»
Når du protesterer mot at Noreg skal leite etter 
meir olje, kan du bli møtt med at olja gir oss veldig 
mykje pengar og arbeidsplassar. Det er sjølvsagt 
heilt riktig, men det betyr ikkje at me er hjelpeslause 
utan olje. Forskarar har faktisk rekna på at det er 
fullt mogleg å gradvis omstille seg bort frå olja. Me 
vil nok tene mindre pengar på kort sikt, men den 
prisen er liten samanlikna med kva det vil koste 
dersom klimaet vårt blir øydelagt.

MYTE: «Norsk olje og gass 
er rein»
Mange politikarar i Noreg meiner me kan fortsette 
å utvinne olje og gass, fordi produksjonen i nokre 
andre land er skitnare. Det har lite å seie i den 
store samanhengen. Over 95 % av utsleppa frå 
olje og gass kjem når du bruker den, for eksempel 
som drivstoff i ein bil.  Då har det lite å seie kor hen 
i verda olja og gassen kjem ifrå, det er og forblir 
skiten energi som me må slutte med for å ta vare 
på klimaet.

Gaute på skolestreik
i Oslo.
FOTO: Jørgen Næss Karlsen/
Natur og Ungdom
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Viss du vil lese fleire tips, sjekk 
ut boka Klimaopprøret. 

MYTE: «Det er andre land 
som er problemet»
Nokre vaksne meiner at det ikkje er så viktig å gjere 
noko for klimaet i Noreg, fordi andre land som Kina 
og India står for ein større del av utsleppa. Det 
dei gløymer er at historisk er det land i Europa 
og Nord-Amerika som har bidratt mest til klima-
krisa. Det er også mange fleire folk i Kina og India 
enn i Noreg. Mange fleire er fattige og har mindre 
forbruk enn oss. Per person har me i Noreg fire 
gonger så store utslepp i året som ein gjennom-
snittsperson i India.  

Så klart må heile verda bli med og hjelpe klimaet, 
men det hjelper lite å prøve å få andre land til å 
ta ansvar når du ikkje gjer det sjølv. Derfor må me 
også gjere noko i Noreg, sidan me har stort ansvar 
for, og stor moglegheit til, å kutte utslepp.

KJELDE: Rapport frå Norsk Olje og Gass, Miljørapport 2019. Rapport frå Miljødirek-
toratet, National Inventory Report 2016.
KJELDE: Nettavisa Energi og Klima, energiogklima.no/klimavakten
KJELDE: Rapport frå Statistisk Sentralbyrå, Konsekvenser av redusert petroleums-
virksomhet



Norsk bonde på 
besøk i Malawi
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Da bonden Einar Kise opplevde en skikkelig tørke-
sommer, måtte han søke råd hos noen som virkelig kan 
kunsten å dyrke jorda i tørt klima: bøndene i Malawi!
TEKST: Kaspar Tjeldflaat Steudel  /  FOTO: Einar Kiserud

Hvem er du? 
Jeg heter Einar, er 37 år og job-
ber som bonde. På gården min 
produserer jeg korn, gras, melk 
og kjøtt. På fritida liker jeg å 
være sammen med familien min, 
gå turer i skogen og spille piano.

Hvordan er det å arbeide som 
bonde?
Hver eneste dag produserer jeg 
melk til over 1000 personer. Det 
er motiverende å stå opp om 
morgenen når jeg vet at kuene 
venter på meg, og at jobben jeg 
har gir mat til andre mennesker. 
Jobben min består i å sørge for 
at de 150 kuene mine har det bra 
hver eneste dag, året rundt. Det 
kan være både travelt og slitsomt 
til tider, men det er veldig gøy. 

I 2018 dro du på tur til Mala-
wi, hvorfor gjorde du det?
I 2018 opplevde jeg den verste 
tørkesommeren i manns minne. 
Jeg hadde nesten ikke gras til 
kuene og jobbet så mye at jeg var 
helt utslitt. Da jeg ble invitert med 
på tur til Malawi i Afrika for å lære 
av bøndene der hvordan de takla 
klimaendringer, så var det van-



skelig å si nei, selv om det ikke 
var så lett å være borte fra gården 
og familien så lenge.

Hva var det viktigste du lærte 
der?
Der møtte jeg Esther og Collings 
som var bønder, akkurat som 
meg. Jeg var med og jobbet på 
jordene deres og de lærte meg 
mange nye metoder jeg kunne 
bruke for å være bedre rustet 
mot klimaendringer. I tillegg var 
det veldig motiverende å se hvor-
dan de holdt motet oppe og var 
engasjert for å produsere mat til 
folket, selv om de bodde på an-
dre siden av jordkloden.

Hva er det viktigste norske 
bønder kan gjøre i kampen 
mot klimaendringene?
Det viktigste vi kan gjøre er å 
fortsette å produsere mat på de 
jordene vi har i Norge, og prøve 
å utvikle oss til å bli enda mer 
klimavennlige. Det er viktig å 
produsere mat der folket bor, for 
å slippe lang transport. Derfor 
må vi spille på lag med naturen 
i Norge for å produsere korn, 
grønnsaker, melk og kjøtt. 
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Arten trekenguru har utviklet 
seg fra kenguruer som levde 
på bakken. Men forfedrene til 
de kenguruene som levde på 
bakken, bodde faktisk i trær. Så 
trekenguruen har egentlig bare 
vendt tilbake til trærne!

KILDE: wwf.no
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TREKENGURU
Denne kenguruarten ser gan-
ske forskjellig ut fra det vi ten-
ker på som “vanlige” kenguruer, 
altså de som lever på bakken. 
Trekenguruen har blant annet 
mye kortere bein i forhold til 
kroppen sin. Trekenguruen har 
også store klør, noe som gjør 
den til en god klatrer. Dessuten 
likner den litt på en liten bjørn! 
Men den bærer barnet sitt i en 
pung på magen, akkurat som en 
vanlig kenguru gjør.

Det finnes 14 arter av trekenguru 
og alle holder til i regnskogen i  
Indonesia, Australia og Ny Guinea. 
Favorittmaten er blader, ofte fra 
trærne. Men den kan også spise 
blader fra en rekke andre plante- 
arter, også arter som er giftige 
for andre dyr. Den trives best 
med å slappe av høyt oppe i 
trekronene, gjerne 40 meter over 
bakken. Det sies at den kan godt 
tåle et fall på 10 meter!

Flere arter av trekenguruer er 
truet. De får heller ikke så ofte 
unger, derfor er de ekstra sår-
bare. Hovedårsakene til at de 
er truet er jakt og at de får sta-
dig mindre leveområder. Men-
neskene hogger ned skogene 
og bruker områdene til gruvedrift 
og dyrking av mat.

Trodde du at alle kenguruer hoppet rundt på bakken? Tro om igjen! Her er en
kenguru som er klatreekspert og trives best i trærne!
KILDER: wwf.no, worldwildlife.org
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LOKALLAGS

NYTT

Kreative agenter fra Lier
Miljøagentene i Lier i Viken har 
besøkt det kreative verkstedet 
Omattatt i nabokommunen Asker. 
Alt av materialer donert av frivil-
lige givere og det var mange 
muligheter. Agentene lagde mye 
spennende av gjenbruksmateri-
aler, fra smykker og pynteting 
til bordskånere og bilderammer  
– og hadde det kjempegøy!

TEKST / FOTO: Sina Øversveen & lokallagene

Klimamarkering i Fredrikstad

Miljøagentene i Fredrikstad i Viken var med på klimamarkering til støtte for klimasøksmålet og Ulrik fra 
Barnas klimapanel holdt appell. De tente lys akkurat klokka 18.14, for å symbolisere Grunnloven, som 
ble skrevet i år 1814.
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Siste nytt fra lokallagene!



På oppdrag for havet 
i Ørland

Nytt lokallag på Tøyen i Oslo

Miljøagentene i Ørland i Trøn-
delag har lært om havet i høst 
og vært på ryddeaksjon. Det 
er viktig å ta vare på havet og 
plastforurensing er et stort 
problem. Agentene ble bedre 
kjent med havet i sin egen kom-
mune og ryddet stranda selv om 
det blåste og regnet kraftig!

Barna på Tøyen i Oslo har startet et nytt lokallag! De har besøkt botanisk hage og sett på plantene der, 
hatt quiz og kost seg med snacks.

25

Siste nytt fra lokallagene!
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Barnas Klimapanel 
er fem år!
Selv om det har blitt færre samlinger for panelet i år enn 
tidligere år, har panelet rukket å ha samling i forbindelse med 
spesialagentsamlingen, samt skrevet rapport. Rapporten ble 
ferdig i november, og har fått tittelen «Barnas klimaopprør 
– pandemien viser at vi kan!». Rapporten baserer seg på 
innspill vi har fått fra barn i hele Norge, samt på funn fra 
Redd Barnas undersøkelse «Barn og unge – klima», som ble 
offentliggjort i høst.
 

Barnas Klimapanel feirer 5-årsjubileum i 2020, og 
i jubileumsåret er det Tora, Dina, Ulrik, Torje, Bjørn 
Einar, Milla, Brage og Isa som er valgt til panelet. 
TEKST: Bjørn Erik Løken

Ellers har medlemmer fra Bar-
nas Klimapanel deltatt på en rekke  
aktiviteter, holdt appeller, møtt politik-
ere og skrevet kronikker. I likhet med 
resten av samfunnet har vi måttet til-
passe oss de nye tidene. Nå skal det 
snart velges nytt klimapanel, og det 
er mulig å stille til valg for alle miljø-
agenter. Valget vil foregå digitalt på 
Miljøagentenes nettsider, og i januar 
vil det være klart hvilke åtte miljø-
agenter som velges til neste års Bar-
nas Klimapanel. Politikere vi møter 
forteller at de unges engasjement har 
bidratt til mer handling fra politikere, 
selv om vi opplever at det går altfor 
sakte – den enorme oppgaven og 
trusselen tatt i betraktning.

FOTO: Bjørn Erik Løken / Miljøagentene
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FOTO: Håkon Borg / Miljøagentene

FOTO: Bjørn Erik Løken / Miljøagentene



MINIAGENTENE
– FOR DE MINSTE!

28

FOTO: Privat

Hauk er 5 år og er miljøagent fordi han synes det er viktig å passe på naturen. 
I tillegg har han lov til å gi beskjed til de voksne hvis de må skjerpe seg når 
han er agent.

HILS PÅ MINIAGENT HAUK!

Hauk elsker å gå i skogen med lupe og 
pinsett for å undersøke insekter og planter, 
og synes skogen er verdens beste sted. Han 
går i naturavdelingen i barnehagen, og de 
bruker mye tid i skolehagen. 

Hauk har vært en ivrig og aktiv frøagent dette 
året, og han deltok på alle de syv delkonkur-
ransene med Frøagentene! Han synes det er 

spennende å se at et frø kan bli en plante som 
vokser og vokser, og han synes det er kjempe-
gøy å dra opp gulrøtter og poteter. Hauk er 
god på gjenbruk, og har gjenbrukt ting han har 
funnet hjemme og på gjenbruksstasjonen for 
å lage ting til konkurransene. Han synes den 
fineste tegningen var den kjøttetende planten 
han tegnet. Den spiser insektene han fant i 
sommer!

Tegningen til Hauk.



Anja Bakken Riise
MILJØKJENDISEN

Hva tenker du om klimaet i dag?
– Klimakrisen er en kjempestor ut-

fordring! Det haster å få på plass rett-
ferdige løsninger som gjør at vi bedre 
kan ta vare på naturen vår samtidig 
som vi kutter utslippene raskt. Noen 
ganger kan det føles umulig å løse 
klimakrisen, men jeg har tro på at vi 
sammen skal greie det. 

Hvorfor er det viktig å jobbe for 
klimaet akkurat nå? 

– Fordi vi har det travelt og fordi 
koronapandemien har ført med seg 
store endringer. Når politikerne våre 
nå skal få samfunnet i gang igjen, 
er det viktig at de gjør det på måter 
som gjør at vi tar bedre vare på jorda 
vår, enn vi gjorde før pandemien. 
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Anja Bakken Riise er leder for miljøorganisasjonen 
Framtiden i våre hender og har påtatt seg ansvaret for å 
redde kloden!
TEKST: Annam Chaudhry

Hva er det kuleste med å 
være leder for Framtiden i 
våre hender? 

– Det er at jeg hver eneste dag 
få jobbe med saker jeg brenner 
for sammen med mine dyktige kol-
legaer. At jeg møter mange kunns-
kapsrike og engasjerte mennesker 
som også har et bankende hjerte 
for solidaritet og miljø! At jeg hele 
tiden lærer noe nytt! 
 
Hvorfor bør barn engasjere seg 
for klimaet?

– Jeg tror at vi alle får det litt 
bedre av å engasjere oss i saker 
vi brenner for. Men hvis jeg skal 
være helt ærlig, så synes jeg at vi 
voksne legger et alt for stort ans-
var på dere som er barn og unge i 
dag. Det gjelder særlig politikerne 
som sitter med makta. Så selv om 
jeg synes det er helt fantastisk 
at så mange barn og unge over 
hele verden kjemper så hardt for 
miljøet, så blir jeg også litt trist 
fordi dere tar på dere et så stort 
ansvar, som egentlig de voksne 
burde ha tatt for lenge siden. 

Har du en hilsen til Miljøagen-
tene? 

– Tusen takk for den utrolig viktige 
jobben dere gjør! Dere er super-
agenter for framtida vår! Anja på aksjon!

FOTO: Sébastian Dahl
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Lag et grønt nyttårsforsett 

I dette oppdraget skal du bestemme deg for et grønt nyttårsforsett. 

Velg deg et miljøvennlig mål eller en utfordring som du skal gjøre i 

løpet av året.  

TEKST: Marte Randby Steinskog

Det er mange ting akkurat DU kan gjøre for 

miljøet. Grønne nyttårsforsetter kan være å spise 

opp matpakken for å redusere matsvinn eller 

plukke opp litt søppel fra bakken hver dag. Kan-

skje du vil utfordre deg selv til å reparere leker som 

blir ødelagt eller bare ønske deg brukte ting til 

bursdagen din? Skrive leserinnlegg til lokalavisa 

med dine meninger? 

Vær kreativ og tenk ut et nyttårsforsett du har 

lyst til å gjennomføre. Det er lurt å velge noe som 

du ikke allerede er veldig god til, velg isteden 

noe du kan forbedre. Lag en plan for når og hvor 

ofte du vil gjøre det du bestemmer deg for. 

Skal du gjøre det en gang i uken? Hver skoledag i 

en hel måned? 

Vil du ha med hele familien? Trenger dere flere tips 

til hva dere kan gjøre? Da kan dere sjekke ut de ulike 

utfordringene Framtiden i våre hender har som en 

del av sin klimadugnad frem mot stortingsvalget i 

2021, på klimadugnad.framtiden.no.  

Uansett hva du velger som ditt miljøvennlige nyt-

tårsforsett ønsker vi deg lykke til med å gjennomføre. 

Du kan lage nye mål når du vil, hele året. På de Hem-

melige sidene på miljoagentene.no finner du et opp-

drag der du ved å lage deg et miljømål 

kan få et nytt merke på Min side. 



Et familiemedlemskap i Naturvernforbundet inkluderer hele husstanden, også 
medlemskap i Miljøagentene for barn i familien. For 450 kroner i året (300 
kroner første år) støtter dere dermed to miljøorganisasjoner i ett medlemskap.

For å melde inn hele familien går du 
til denne nettsiden: 
www.naturvernforbundet.no/medlem
NB! Barn som allerede er miljøagenter skal 
også meldes inn, så sørger vi for at disse 
blir inkludert i familiemedlemskapet.

Jo flere medlemmer vi er, jo større 
gjennomslagskraft får vi i arbeidet for 
å ta vare på natur og miljø.
Vi i Naturvernforbundet og Miljøagentene 
har flere hyggelige aktiviteter gjennom året. 
Bli med i naturvernfamilien!

Spørsmål? Kontakt oss på medlem@naturvernforbundet.no 
eller telefon 23 10 96 33.

HAR DU HUSKET HELE FAMILIEN?



Kaffe er av og til det viktigste for forel-
drene om morgenen. Noen ganger kan 
kaffe være så viktig at mamma og pappa 
blir nødt til å kjøpe seg en stor kopp kaffe 
på vei til jobb. Visste du at klimaet har mye 
å si for dyrkingen av kaffe? 
TEKST: Annam Chaudhry  /  FOTO: Victor Robello

Hvordan blir kaffe påvirket av klima? Hvor-
dan kan avlingene bli påvirket av værforholdet 
og global oppvarming? Miljøagentene har vært i 
kontakt med Magnat Kaffehus som leverer kaffe 
til kontorene rundt i Norge og har støttet Miljø-
agentene i miljøkampen. De fortalte oss litt om 
hvordan kaffe og klima henger sammen. 

KAFFE
OG KLIMA

Klimaforandringene har, i løpet av de siste 
10-15 årene, gjort at avlingene har blitt dårligere. 
Men bøndene gjør det de kan for å få så gode 
avlinger som mulig. Bonden Victor Robello i  
Nicaragua har for eksempel erstattet halvparten 
av kaffeplantene med planter som er mer mot-
standsdyktige mot bladsopp og parasitter. Der-
som man gjør kaffeplanter mer motstandsdyktige, 
kan plantene tåle høyere temperaturer, mer sol, 
større mengder regn og sesongvariasjoner. Victor 
har også plantet flere trær som gir skygge og han 
er nøye på å kontrollere at PH-verdien i jorden 
er bra for kaffeplantene. Dessuten bruker han 
naturlige midler for å hindre at sopp og parasitter 
spiser opp røttene. 
 
Tomas Haukelidsæter jobber med kaffe, og 
han forteller at temperaturen har mye å si for kaffe- 
produksjonen.
– Temperaturvariasjonene som kommer med 

klimaendringene har gjort det mer krevende og 
komplisert å drive kaffeplantasjer, sier han. – Det 
er veldig utfordrende, særlig for de mindre kaffe-
plantasjene. Kvalitetskaffe av typen Arabica, som 
vi i Norge er veldig glade i, er spesielt utsatt.

Bonden Victor Robello 
dyrker kaffe i Nicaragua.

Kaffedyrkingen er avhengig av klimaet.
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PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: Kantareller

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

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 4 2020

Premieoppgave 3 - HVA HETER BÆRENE?
1. Tranebær   2. Krekling      3. Tyttebær

TEMAET FOR NESTE BLAD ER 

KORONA!

Hvordan kan klimaendringer påvirke mor-
genkaffen til mamma og pappa? Kaffen kan 
dessverre bli både dyrere og dårligere som en 
konsekvens av klimaendringene. Derfor er det 
ekstra viktig at vi tar vare på naturen og sier ifra 
om klimaendringer. 

Kaffeplantasjer i Nicaragua.



SVAR:

2
1

SPASERER

SJIMPANSE

IKKE 
INN

BRUKE 
ÅRER

LABB

HYGGELIG

TRESORT

UJEVNGUTTENAVN

KVINNE
LØRDAG OG 

SØNDAG

TREKKE

IKKE 
NATT

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 ønsker skal være miljøvennlig.

Kryss av for om du tror påstan-
den 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

Klimaet på jorda 
har alltid vært 
det samme.

Lauvmakk lever 
bare i Sverige.

Det er kommet 
nytt lokallag på 
Tøyen i Oslo.

Norsk olje og 
gass er ren.

Trekenguruen 
lever i 
regnskogen.

Vi blir fattige 
uten olja.

Tidligere bodde 
det hvaler i 
Oslofjorden.

Barnas Klima-
panel er 5 år.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:20. januar 2021Send 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: 20. januar 2021.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

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

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

Premieoppgave 3 - Hva heter fugleartene?

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVA HETER FUGLEARTENE?
Her ser du tre fuglearter som lever i Norge om vinteren. Stokk bokstavene og finn ut hva de heter!

1. PUSLVRUG 2. ÅBISELM 3. KRINFNØNG

FOTO: Martin Mecnarowski, 
Wikipedia

FOTO: Maximilian Dorsch, 
Wikipedia

FOTO: Charles J Sharp, 
Wikipedia



Hvem skal sitte i Barnas Klimapanel 2021?
Det bestemmer du! 8 miljøagenter skal velges til å sitte i panelet og de velges av miljøagenter.
 

Hvordan kan du stemme?
Alle ekte miljøagenter kan gå inn på miljoagentene.no nå og stemme via de hemmelige sidene. 
Hvis du ikke har logget inn på de hemmelige sidene før, må du opprette en bruker. Stem før 
10. januar! Etter valget blir stemmene telt og Barnas Klimapanel 2021 valgt.
 

Hva er Barnas Klimapanel?
Barnas Klimapanel er åtte barn som skal være et talerør for barn, så de kan snakke med poli-
tikere og voksne om miljø. Gjennom Barnas Klimapanel kan barn påvirke sin egen framtid. 
Hvert år lager panelet en rapport som forteller hva barn synes om miljø og klima, som deles 
ut til de som bestemmer. 2020-rapporten ligger på miljoagentene.no nå!
 

Kan jeg sende en melding til barna som blir valgt?
Ja, det kan du gjøre gjennom hele året! Barnas Klimapanel samler inn barns 
meninger om klima og miljø hele året. Send en epost til bk@miljoagentene.no.

STEM FREM BARNAS KLIMAPANEL 2021


