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Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon, og jobber for å gi 
barna troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å gjøre noe. 

MILJØAGENTENE STØTTES AV: Miljødirektoratet, Finn, 
Handelens Miljøfond, Toro, Clas Ohlson, Norad, Varta, 
Rev Ocean, Magnat Kaffehus og Hero Tolk.

Abonnement på 
Miljøagentrapporten: 
kr. 150 for ett blad, pluss 
kr. 100 for hvert ekstra blad
(For skoleklasser, barnehager,  
bibliotek og andre)

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

Pris pr. år: 
Medlemskap: Kr. 100.  Maks kr. 200 per husstand

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendrin-
gene innen år 2030. I denne rapporten kan du lese 
aller mest om mål nummer 3, som handler om at alle 
skal ha en god helse. 

Problemene med korona henger også sammen med å ta 
vare på livet under vann og livet på land, samtidig som 
verden må samarbeide for å nå målene.
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Ikke kast mat!

Ikke bruke så mye en-
gangsplast!

Ha alltid med deg en 
pose i vesken/lommen/
sekken sånn at hvis du ser 
søppel kan du bare plukke!

Gå eller sykle dit du skal, 
eller ta kollektivt!

Unngå å kjøre bil.

Det er mange enkle ting 
man kan gjøre, som å skru 
av lyset når man går ut av 
et rom og resirkulere.

Spis mindre kjøtt eller bli 
vegetarianer!

Ha med en tøy pose i 
butikken så man ikke må 
kjøpe nye poser hver gang.

Unngå å fly!

Vi må slutte å klippe 
gresset. I stedenfor må vi 
plante blomster og planter 
så det kommer flere bier 
og humler.

Oppfordre kommunen 
til å skru av gatelyset om 
natta. Da vil vi spare strøm 
og kommunen penger.@miljoagentene

facebook.com/miljoagentene

www.miljoagentene.no

Le, leke og vise 
at vi bryr oss!
Har du også tenkt «Jeg 
skulle ønske korona ikke 
fantes!» ? Hvordan blir 
2021? Det er jo ikke så rart 
at vi blir lei og lurer litt! 

Vi på Hovedkvarteret synes det er 
veldig fint å tenke på at det som er helt 
sikkert er at vi også nå skal vi fortsette 
å leke, le og vise at vi bryr oss – om de 
vi er glade i og om naturen og plan-
eten vår! Det er så fint å vite om at selv 
om avisene snakker masse om korona 
og litt mindre om miljø og klima – så 
er vi likevel flere og flere miljøagenter 
som står sammen om denne kampen. 
Hurra for at vi passerte 11 000 med-
lemmer i 2021! 

Blant de voksne er også flere og 
flere som melder seg inn i miljøvern-
organisasjoner og som sier at det er 
en viktig sak! Uansett korona, kommer 
vi til å ha stortingsvalg i Norge i 2021 
– og gjett om vi sammen skal bruke 
muligheten til å si ifra! I dette bladet 
kan du lære mer om sammenhengen 
mellom korona og klima og miljø og 
om hvordan vi kan kjempe for miljøet 
under en global pandemi. Det gjør vi 
nemlig sammen!

Hilsen Hovedkvarteret

Vi kan alle gjøre litt for å redusere klimautslippene våre og 
det viktigste er at alle bidrar.

FO
TO

: P
riv

at
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !

Miljøtips fra Barnas klimapanel
Ulrik, Ane, Emanuel, Dina, Jakob, Josefine, Milla og 
Olivia er valgt til Barnas klimapanel, og vil gjerne 
dele sine beste miljøtips i Miljøagentrapporten. Her 
kommer de!

VI ER HOVEDKVARTERET:



Tapte klimasak i retten
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  ILLUSTRASJONSFOTO: nightman1965

Natur og Ungdom og Greenpeace har tapt 
klimarettsaken mot staten. Miljøorganisasjo-
nene hadde saksøkt staten for å tillate oljebor-
ing i sårbare strøk i Barentshavet. De mener at 
det allerede er funnet mer olje enn vi kan bruke 
av hensyn til klimaet. Saken ble behandlet av 
Høyesterett før jul. Miljøorganisasjonene gir seg 
ikke, selv om de tapte. De lover fortsatt kamp for 
å hindre mer oljeleting.

En bra dag på jobben
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO:The White House

Samme dag som Joe Biden begynte på jobben 
som president meldte han USA inn i Parisavtalen 
igjen. Det var Donald Trump som meldte USA ut 
av klimaavtalen. Biden sier at han vil føre en mye 
bedre miljøpolitikk enn Trump. Det er gode nyhet-
er for arbeidet med å stanse klimaendringer og 
utryddelse av arter. 

Eldgamle kjempehaier
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: NOAA OKEANOS Explorer Program

Visste du at det finnes haier i Norge som kan 
bli fire hundre år gamle? Ny forskning viser at 
håkjerring er det virveldyret i verden som lever 
lengst. De finnes dypt nede i fjorder langs kysten 
av Norge, og de kan bli 7,5 meter lange. De er 
enda større enn den farlige hvithaien. Heldigvis 
spiser de ikke mennesker, så du trenger ikke å 
være redd for dem.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Verdensmester i klimaplan
TEKST  /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

Se, Greta på et frimerke!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Henning Trollbäck

Har du lyst til å være på et frimerke? Nå er det 
mulig å få kjøpt frimerker med Greta Thunberg på i 
Sverige. Greta ble verdenskjent etter at hun streiket 
for klimaet i 2018. Etter det har barn og unge i flere 
tusen byer over hele verden gjort det samme. I år 
blir Greta å se på brev i Sverige. 

Skjøt skogen full av bly
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: T3n60 cc

I Norge er vi veldig flinke til å lage klimaplaner, 
men ikke like flinke til å følge dem. Regjeringen har 

På en skytebane i Bærum utenfor Oslo har de 
skutt med blykuler, selv om det er forbudt. Bly er 
både skadelig for miljø og helse. Likevel ble det 
skutt nesten 17 tonn med blykuler i året. Skogen 
i området er nå så forurenset at det er farlig for 
dyrene å drikke vann der, og skytterklubben har fått 
en bot. Det skulle bare mangle!

nå laget en ny klimaplan, som sier at vi skal kutte 
mer enn halvparten av klimautslippene våre innen 
2030. Det er akkurat det FNs klimapanel ber oss 
om å gjøre. Nå er det bare å følge planen, Erna!
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FOTO: Pxhere.com

FOTO: Dan Bennet
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HVORFOR OPPSTO 
KORONAPANDEMIEN?
Forskere har i mange år advart om farene ved at 
det blir mindre villmark i verden, fordi vi mennesker 
blant annet driver landbruk, gruvedrift, lager nye 
veier og utvider byer. Ødeleggelse av naturen, og 
ulovlig jakt og handel av ville dyr er blant hoved- 
grunnene til økende smitte av sykdommer fra ville 
dyr til mennesker. Flere kjente og alvorlige sykdom-
mer har oppstått på denne måten. Kanskje du har 
hørt om Zika-viruset, Aids, Sars eller Ebola? Alle 
disse sykdommene stammer fra ville dyrearter, som 
mister sine leveområder på grunn av menneskers 
aktivitet. 

Forskere tror at koronaviruset opprinnelig kom-
mer fra en type flaggermus. Noen tror at viruset 
derfra har smittet over på skjelldyr, eller en annen 
dyreart, som ble solgt på et våtmarked i Wuhan i 
Kina. Dette er ikke bevist, men vi vet at viruset har 
gått via et annet dyr til mennesker. 

Våtmarkeder finner man mange steder, og det 
vanligste er at det selges grønnsaker, frukt, fisk 
og kjøtt der. På noen av markedene slaktes også 
dyrene på selve markedet, og det selges også lev-
ende dyr. I noen tilfeller fanges og selges også ville 
dyr, slik som slanger, skjelldyr og andre eksotiske 
dyr. På markeder hvor man selger ville dyr frykter 
man at sykdommer kan smitte over til mennesker. 

Mange forskere hadde allerede advart mot at 
en stor pandemi ville kunne komme. Tap av natur i 
verden gjør at det kan skje igjen. Man tror det finnes 
flere hundretusen virus som i verste fall kan skape 
store pandemier igjen, men det finnes også mulig- 
heter. Vi kan prøve å skåne naturen og forhindre 
sykdommene i å komme til mennesker, eller vi kan 
håndtere det når det skjer. Det er både vanskeligere 
og dyrere å skulle håndtere krisen når den først 
skjer, slik vi må nå. Helsekriser henger sammen 
med klimakrisen og naturkrisen. Vi må beskytte  
naturen og kutte klimagassutslipp, slik at vi kan 
hjelpe naturen å komme seg!

I denne saken kan du lese om hvordan og hvorfor koronapandemien oppsto, og 
hvorfor vi må gjøre endringer nå for å unngå at lignende skal skje igjen.
TEKST: Bjørn Erik Løken

FOTO: N509FZ, Wikimedia Commons

FOTO: Daniel Case
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MUNNBIND 
OG MANETER!



Har korona gjort at det er 
mer plastsøppel i havet?
– Det er tegn som tyder på det, 

men vi vet ikke helt sikkert enda. 
Ny forskning fra Ocean Asia 
viser at det kanskje har havnet 
rundt 1,6 milliarder munnbind i 
havet bare i 2020!

Hva slags koronasøppel 
havner i havet?
– Vi har for eksempel funnet 

munnbind og plasthansker på 
norske strender. I andre land 
har de også funnet de samme 
tingene i havet og på strendene. 
Søppel som kastes på gata, 
havner ofte i bekker og elver 
som til slutt renner ut i havet. 

Hvorfor er det dumt?
– Munnbind og annen plast kan 

skade dyrelivet i naturen direkte. 
Plasten brytes også etter hvert 
opp i mindre og mindre biter. 
Disse små bitene kan havne i 

Har koronapandemien gjort at det er mer plast i havet? Vi intervjuet Fredrik Myhre 
(39), som er marinbiolog og jobber i WWF Verdens naturfond, for å finne ut mer!
TEKST: Wanda Nordstrøm

magen på dyr og mennesker. 
Det er veldig dumt for alt som 
lever i naturen, også for oss 
mennesker. Vi er jo avhengig av 
en sunn natur for alt vi gjør.

Hva kan barn gjøre for å 
stoppe at munnbind havner i 
havet?
– Barn kan si ifra til voksne at 

de må kaste munnbind i søpla. 
Hvis søppeldunkene i butikken, 
ved jobben eller i byen er fulle, så 
må de voksne ta med seg munn-
bindene hjem og kaste dem der. 

Er søppeldunken full, så er det 
lett at munnbindene blåser bort 
og da kan de havne i havet. 

FAKTA
De fleste engangsmunn-

bind inneholder plast. Plasten 
kan være i strikken eller i selve 
munnbindet.

Munnbind skal kastes i 
restavfallet, både på grunn av 

fare for smitte og fordi de er 
vanskelige å gjenvinne.

Mennesker får i seg rundt 5 
gram plast hver uke! Det er den 
samme vekten som et bank-
kort. Heldigvis bæsjer vi meste-
parten ut igjen. 

I løpet av det siste året har det havnet 
massevis av munnbind i havet.

FOTO: WWF

Fredrik Myhre i WWF.
FOTO: WWF
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PANDEMIEN PÅVIRKER 
DYR OG MILJØ
Vi mennesker har blitt ganske påvirket av koronaviruset, selv om de fleste av oss 
heldigvis har vært friske. Hvordan har naturen og dyrene oppført seg det siste året? 
I denne saken kan du lese litt om hvordan koronaviruset har påvirket dyr og naturen.
TEKST: Sina Øversveen  /  KILDER: BBC News og CNN

Dyr kan få koronavirus
Ja, det er sant. Blant annet hadde fire løver i en dyrepark i 
Barcelona i Spania koronavirus. Du trenger likevel ikke være 
bekymret for kjæledyrene dine, for det er veldig sjeldent og 
de fleste dyr får bare en svak forkjølelse. 

Geiter tar over byen
I en liten by i Wales tok en flokk med 
kasjmirgeiter over når byen stengte 
ned våren 2020 på grunn av korona-

I Barcelona fikk løvene korona!
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PANDEMIEN PÅVIRKER 
DYR OG MILJØ

Renere luft 
under lockdown
Nord i India, I staten Punjab, meldte folk 
i april 2020 at de kunne se Himalaya-
fjellene for første gang på mange år. 
Det var fordi luftforurensningen i områ-
det hadde gått ned etter at folk sluttet å 
reise så mye da lockdown startet. I India 
bor det veldig mange folk tett sammen i 
store byer og det kan være vanskelig å 
reise på miljøvennlige måter, noe som er 
dumt for luftkvaliteten. Færre biler betyr 
renere luft! 

Delfiner i Hong Kong
Til vanlig er sjøen i Hong Kong travel, med mange båter og hur-
tigferger. Mange av disse er borte nå på grunn av korona. Det har 
gjort at kinesiske hvitdelfiner har blitt vanligere å se i områdene! 
Disse delfinene kan ha flere farger, både grå, hvite og rosa. 

utbruddet. Den lille byen har til vanlig mye besøk fra uten-
landske turister og travle gater, men da alle skulle holde seg 
hjemme, ble det fritt fram for geitene! Kasjmirgeiter er geiter 
med veldig myk ull.

Delfinene har kommet tilbake til 
Hong Kong!

FOTO: takoradee, Wikimedia Commons

Hong Kong er en av verdens største byer.

Himalaya kommer til syne.I en småby i Wales vandret geitene i gatene.



Da verden hadde de strengeste koronareglene 
falt de daglige utslippene av CO2. Noen dager 
i april var det hele 17 prosent mindre CO2 ut-
slipp! Selv om vi slapp ut mindre klimagasser da, 
har det liten påvirkning på klimaet. For klimaet er 
nemlig det viktigste at vi slipper ut lite klimagasser  
over tid.  

KORONAVIRUSET FØRTE TIL 

LAVERE UTSLIPP
Da verden stengte ned og mange måtte være hjemme, ble det mindre utslipp av klima-
gassen C02. Selv om utslippene var mye lavere har det lite å si for klimaet. 
TEKST: Wanda Nordstrøm og Marte Randby Steinskog  /  KILDER: BBC News og CNN

Det er forskjellig fra land til land hvor mye  
korona har hatt å si for klimagassutslipp. I verden 
har pandemien påvirket CO2 utslipp fra flere 
bransjer. Og forskere ser at det var særlig mindre 
utslipp fra fly og transport.  

FOTO: Pxhere.com12



KORONAVIRUSET FØRTE TIL 

LAVERE UTSLIPP
Selv om vi fortsatt har mange koronaregler, har 
klimagassutslippene gått opp igjen. Mot slutten 
av 2020 var CO2 utslippene nesten like høye, 
som de var i 2019. 
 
Når det har vært andre kriser, har det også vært 
mindre utslipp av CO2. Utslippene gikk for eks-
empel ned etter den globale finanskrisen i 2008. 
Allerede året etter økte utslippene igjen. 
 
Både koronapandemien og andre kriser har 
vist oss at verden kan gjøre store forandringer. 
Vi kan lære mye av hvordan vi takler sånne kriser, 
både som verden og mennesker.  

 Koronareglene ble jo ikke laget for å gi mindre 
utslipp av klimagasser, og det finnes heldigvis 
måter å gjøre utslippene mindre uten at alle må 
være hjemme. Men kanskje har koronakrisen lært 
oss at hvis alle bidrar klarer vi å gjøre ting som er 
vanskelig?

Kinesiske storbyer er blant de mest luftforurensede i verden.
FOTO: Pxhere.com

I 2020 ble det mindre forurensing fra transport.
FOTO: Pxhere.com
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LAG EN EVENTYRHULE

Finn flere aktivitetsark på 
www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Stor snøhaug 

Spade

Eventyrbok

Sitteunderlag 

Stearinlys

SLIK GJØR DU: 
Gå sammen med noen venner 
og grav en hule som er stor nok 
til 5-6 personer. Lag benker inne 
i hula, legg på sitteunderlag og 
sett lysene i snøen rundt om-
kring. Velg ut eventyr dere vil 
lese, og les hvert deres even-
tyr på omgang. Dere kan også 
spørre om en voksen kan lese 
eventyrene for dere.

Psssst!
Ved å vedlikeholde even-
tyrhula kan den brukes 
mange ganger gjennom 

vinteren.
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Noe som er bra med snø og vinter er at vi kan lage snøhule! Snøhula kan brukes til mye 
forskjellig. Den er for eksempel et supert sted å fortelle eventyr. Eventyr blir mye mer spen-
nende når de blir fortalt inne i en snøhule med stearinlys! Og hvis dere synes eventyr er for 
barnslige, så kan dere jo bruke snøhula til lokallagsmøter?

FOTO: Pxhere.com

AKTIVITETER



Noe av søpla har havnet på feil plass. 
Kan du sette ring rundt det som har havnet i 
feil søppelkasse? Tegn så en strek bort til den 
riktige søppelkassa.

MATAVFALL PLAST

PAPIR

GLASS

EE-AVFALL

METALL

+

–

Finn flere aktivitetsark på 
www.miljoagentene.no/aktiv

På neste side finner du en plakat med et 
viktig budskap under koronapandemien. 
Riv ut plakaten og heng den opp på et 
passende sted.
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SKRIV FOR MILJØET
Er det en bestemt miljøsak du er 
ekstra opptatt av? Skriv om det!

SORTER SØPLA!

HENG OPP PLAKAT!

SLIK GJØR DU: 
1. Først må du finne ut hva du vil skrive om. Du 
trenger penn og papir, eller skriv på data. I tillegg 
er det fint med et kamera.

2. Skriv artikkelen. Dette er hva en artikkel bør 
inneholde:

Overskrift: Kort om hva saken handler om. 
Ingress: Introduksjon på en eller to setninger.
Brødtekst: Hovedteksten som er selve saken. 
Bilde og bildetekst: Ta bilde av menneskene 

eller stedet saken handler om.

3. Ta bilder.

4. Send inn artikkelen og legg ved bilder. Du 
kan sende det til lokalavisa eller til Miljøagentenes 
hovedkvarter: post@miljoagentene.no. Kanskje får du 
saken på trykk i Miljøagentrapporten?

Når vi forteller andre om miljøproblemene er det 
større sjanse for at det blir gjort noe med. En god 
måte å fortelle andre om miljøproblemer på, er å 
skrive om dem, og publisere det du har skrevet i 
aviser, på nettsider og i sosiale medier.





www.miljoagentene.no
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Koronakrisen 
viser at vi kan!
I år har vi sett hvor mye verden 
kan få til når vi er i en akutt krise. 
Vi kan gjøre enorme endringer på 
veldig kort tid. Men er det sånn 
at krisen være akutt for at verden 
skal handle raskt? Hvorfor er man 
ikke like villige til å gjøre mer for 
klimakrisen?

Klimakrisen er omfattende og 
skjer over mange år. Det er ikke 
slik at hele jorden vil bli ødelagt på 
noen måneder. Men det betyr ikke 
at den ikke er farlig. Klimakrisen vil 
få katastrofale konsekvenser hvis 
vi ikke gjør noe.

Ingen unnskyldning
«Fordelen» er at vi ikke trenger å 
gjøre alle tiltak på en gang, sånn 
som vi har gjort med koronaen. 
Men det er ikke en unnskyldning 
til å nesten ikke gjøre noe i det 
hele tatt.

Barn og ungdom har vært villige 
til å ofre enormt mye for å få kon-
troll på viruset. Vi håper nå at dere 
voksne og eldre vil være like vil-
lige til å sikre vår fremtid.

Det er mange som sier at vi ikke har 
mulighet til å gjøre så store tiltak 
når det kommer til klimakrisen. Vi 
kan jo ikke la samfunnet og måten 
vi lever på, endre seg så mye at vi 
merker noe til det. Koronaen viser 
at vi kan!

Vi kommer ikke til å måtte holde 
oss hjemme eller ikke fly i det 
hele tatt, som vi har måttet under  
koronakrisen. Men hvis vi bare tar 
klimaendringene på alvor og gjør 
tilstrekkelige tiltak, er det nok. 
Det er bedre om vi gjør litt og litt 
tidligere, enn å måtte gjøre alt når 
det er akutt.

Koronaen kan ikke overskygge
Det har ikke vært store klima-
streiker under koronakrisen. Men 
det betyr ikke at barn og unge 
har stoppet å være engasjerte 
i klimasaken. Vi kan ikke la alle 
streikene og engasjementet bli 
glemt. Unge er opptatt av klima, 
og vi er innstilt på å endre måten 
vi lever på til en mer bærekraftig 
måte. Men vi trenger politikernes 
hjelp til å gjøre de store tiltakene.

Koronakrisen har satt viktige 
klimatiltak på vent. Klima- 
toppmøtet i Glasgow som 
var planlagt i høst, er for 
eksempel blitt utsatt til 
2021. Det fritar derimot 
ikke Norge og resten av 
verden fra å handle. Selv 
om avtaler kan bli utsatt, 
er vi nødt til å gjøre noe, 
også i år. Vi bør heller se på  
koronaen som et bilde på 
at vi kan klare dette.

Jeg forstår at koronaen er 
en akutt og viktig krise som 
har endret alt dette året. 
Det må prioriteres. Men  
koronaen kan ikke overskyg-
ge klimakrisen. Vi er nødt 
til å stanse klimakrisen, og 
vi er nødt til å strekke oss 
lenger for å klare det. Men 
nå vet vi at vi kan.

Denne teksten er basert på 
leserinnlegget «Koronakrisen 
viser at vi kan!» i Aftenposten 
25. september 2020. 

Det er bedre om vi gjør litt og litt, enn å måtte gjøre alt når det er akutt.
TEKST: Miljøagent Tora
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Fra høsten 2019 til høsten 2020 var det 
en nedgang på antall reiser med 6,6% i Norge. 
Dette høres jo ikke veldig mye ut, men her må vi 
tenkte på at dette gjelder alle reiser, også innad 
i landet som når man besøker besteforeldre eller 
drar på hytte.  

REISING UNDER 
PANDEMIEN
Nordmenn reiser mye! Men under korona pandemien har man blitt bedt om å være 
mest mulig hjemme. Derfor tenkte vi at det kan være morsomt å se på hva korona 
har gjort med våre reisevaner. I sommer ble vi blant annet bedt om å ikke reise på 
ferie til utlandet, men gjorde dette at vi reiste mindre? 
TEKST: Peter Hedstein  /  KILDER: wwf.no, worldwildlife.org

2019-2020

6,6%

Mange har også blitt bedt om å jobbe hjem-
mefra istedenfor å dra til jobben. Dette har ført 
til at man har digitale møter istedenfor å reise 
et sted for å møtes. Antall jobbreiser i Norge er 
halvparten så høyt som det var på høsten 2019. 

Selv om antall reiser 
ikke har gått ned veldig 
mye, så trenger ikke det 

være negativt. Hvis vi ser 
på hvor mange flypassasjerer 

det var på norske flyplasser i 
fjor så ser vi at det sammenlig-

net med høsten 2019 var 65% 
færre flypassasjerer i Norge. 

Det vil si at det har gått fra 16.1 
millioner flypassasjerer til 5,7 mil-

lioner passasjerer. Så selv om ikke antall reiser 
har gått ned så mye, så er det mange færre som 
flyr, og det er kjempebra for miljø og klima! 
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REISING UNDER 
PANDEMIEN

Og det er ikke bare i Norge at folk flyr mindre. 
ICAO som er FN sitt byrå for flytrafikk, har meldt at 
i sammenlignet med 2019 var det 2.851 milliarder 
færre passasjerer som tok en flyreise. Det er 60% 
mindre passasjerer som fly mellom landegrenser, 
noe som setter oss tilbake til slik det var i 2003!

I Norge var det også nedgang for andre former 
for kollektivtransport, som buss, båt, jernbane og 
sporvei. Det var 51,2 millioner færre passasjerer på 
høsten 2020 en til samme tid i 2019. 

Det har hendt både positive og negative ting for klima og miljø. Det at kollektiv-
transport går ned, men at antall reiser bare går litt ned, kan bety at det blir kjørt mer 
bil. Det er jo ikke spesielt bra for miljøet. Men det at vi flyr mindre er kjempebra! 
Det som er viktig fremover, er at vi begynner å ta buss og tog når det blir trygt igjen.

I løpet av koronapandemien har det vært mange tomme flyseter.
FOTO: Juno Kwon, Pixabay
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TEKST / FOTO: Sina Øversveen & lokallagene

Visste du at mye av mikroplas-
ten som finnes i havet kommer fra 
klær og andre tekstiler? Det skjer 
blant annet når du vasker klærne i 
vaskemaskina. Mye klær har plast i 

ÅRSMØTE
På disse sidene i Miljøagentrapporten kan du finne ny-
heter fra organisasjonen, lese om aktiviteter i lokallag 
rundt omkring i Norge og lære om kule oppdrag miljø-
agenter har gjort. Vi vil også gjerne trykke leserbrev fra 
medlemmer, så send inn til post@miljoagentene.no!

seg, og det kan være plast i lo og 
fiber fra klærne. I lokallaget i Malvik 
i Trøndelag bestemte agentene 
seg for å lære mer om dette. De 
får hjelp av forskere fra SINTEF 

for å undersøke bøsset og loen 
som ligger igjen i filteret på vaske-
maskina. De har samlet lo som 
blant annet undersøkes nøye i mi-
kroskop sammen med eksperter.  

I mange av lokallagene fram-
over skal det være årsmøter. 
På et årsmøte kan alle medlem- 
mer være med å bestemme 
hva som skal skje i lokallaget 
i år og hvem som skal sitte i 
styret. I Miljøagentene er det 
barna som bestemmer.

22

HVA SKJER I 
MILJØAGENTENE?

MILJØAGENTENE I MALVIK 
HAR ET LO-PROSJEKT!



Nesten hvert år får en miljøagent æren av å holde 
tale når ungdomsorganisasjonen Natur og Un-
gdom har landsmøte i begynnelsen av året. I år 
fikk Noah (10 år) fra Grenland holde tale – som 
i år ble en video filmet på forhånd, fordi Natur 
og Ungdom hadde digitalt landsmøte. Noah er 
også med i gjenbruksgjengen som du kan lese 
mer om på side 26!

I hele fjor fikk de som sendte inn svar på 
konkurranseoppgavene i Miljøagentrap-
porten et klistremerke fra temaet for rap-
porten. Det skal vi fortsette med! De som 
sendte inn svar på oppgavene i den siste 
rapporten i fjor, fikk dette klistremerket. 

Du kan samle på klis-
tremerker hvis du sender 
inn svaroppgavene du 
finner bakerst i bladet. 

Ulrik, Milla, Jakob, Emanuel, Dina, Ane, Olivia 
og Josefine er valgt til å være Barnas klima-
panel i 2021. Se bilde og deres beste miljøtips 
på side 3! I løpet av året skal de samle innspill 
fra barn og skrive en rapport som skal deles ut 
til politikere og andre voksne, om klima og miljø.

Vil du at Barnas klimapanel skal få med seg din 
mening? Hva synes du de som bestemmer i 
Norge bør være flinkere til når det gjelder natur, 
klima og miljø? 
Skriv en epost til bk@miljoagentene.no. 

BARNAS KLIMAPANEL

23

Si din mening til 
Barnas klimapanel!

NOAH PÅ OPPDRAG

Samle på klistremerker?

Klasseinnspill, Beintøft

Klasseinnspill, Beintøft
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1. Hei Ulrik, vil du si litt om hvem du er og 
hvorfor du er miljøagent? 

– Jeg heter Ulrik, er 12 år og kommer fra Fredrik-
stad. Jeg har vært miljøagent i 3 og et halvt år. Jeg 
ble miljøagent fordi jeg ikke klarte å sitte å se på 
plastforsøpling i havet og at store deler av regn-
skogen forsvant. Klimaendringer endrer jorden jeg 
er så glad i, så derfor ble jeg miljøagent.

2. Hvordan har det vært å være miljøagent 
under korona tiden?  

– Det har vært litt annerledes, med tanke på at 
det vært mindre å gjøre, siden man f.eks. ikke har 
møttes så mye under koronatiden som ellers. Det 
har vært annerledes jobbing enn før, men det har 
jo fungert bra å jobbe digitalt. Det var ikke noe 
vanskeligere å engasjere seg, men det har vært 
en rar tid.

3. Har det vært vanskelig å være aktiv miljøa-
gent og samtidig passe på smittevern? 

– Det har ikke akkurat vært så vanskelig å engas-
jere seg. Miljøagentene har vært flinke til å legge 
ut oppdrag og konkurranser på nettsiden, hvor 
det ikke har vært nødvendig å tenke på smitte-
vern. På de aktivitetene jeg har vært med på med 
har vi holdt avstand til hverandre. 

4. Hvordan har du fått vist ditt miljø- og 
klima engasjement? 

– Det har vært noen digitale skolestreiker, jeg har 
støttet TV-aksjonen på sosiale medier, og jeg holdt 
en appell rundt klimasøksmålet. På disse arrange-
mentene har jeg fått mye tid til å vise mitt engasje-
ment for klima og miljø.

5. Har du noen tips til andre miljøagenter 
om hvordan de kan engasjere seg under 
korona? 

– Mitt tips er å sjekke ut nettsiden til Miljøagen-
tene, og de hemmelige sidene der kan du gjøre 
mange oppdrag. Det går også fint an å plukke søp-
pel i skogen eller på stranden med familien.

6. Hva tror du er det viktigste vi kan lære av 
denne pandemien? 

– Jeg tror at det vi uansett hvor langt vi er fra 
hverandre så står vi sterkt sammen ved hjelp av 
digitale hjelpemidler.

7. Har du noe du har lyst til å si til alle miljø-
agentene i landet?

– Selv om vi lever under en pandemi, så er det 
veldig viktig at vi barn og fremtidige generasjoner 
engasjerer seg i fremtiden neste generasjonen. 
Uansett hva som skjer må vi stå sammen!

Tusen takk til Ulrik for gode råd! 

Hvordan ta vare på miljøet 
under en global pandemi?
Koronapandemien har forandret livene våre, i hvertfall for en stund. Vi er mye hjemme 
og vi holder avstand til andre mennesker. Det er heller ikke mulig å være med på 
like mange arrangementer som før. Men det er fortsatt mye du kan gjøre for miljøet!
Ulrik fra Barnas klimapanel har flere tips til hvordan du kan være aktiv miljøagent, 
selv om vi er midt i en global pandemi. 
TEKST: Peter Hedstein  /  FOTO: Miljøagentene
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BELTEMUS
Til tross for  navnet er ikke beltemusa noen mus, men en type armadillo. 
På engelsk heter den “pink fairy armadillo” og er den aller minste armadilloarten vi 
kjenner til. Den blir ca 13 cm lang og kan få plass i en hånd!
KILDER: iucnredlist.org, a-z-animals.com, sciencenews.org  /  FOTO: Science History Images / Alamy Stock Photo
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Med myk, hvit pels og et lag  
med rosa, plateliknende skjell 
på ryggen, ser beltemusa tem-
melig fascinerende ut. Det rosa 
skjellaget brukes blant annet til 
å regulere kroppstemperaturen. 
Beltemusa kan pumpe blod ut i 
skjellaget for å kjøle seg ned, og 
trekke tilbake blod til kroppen for 
å holde bedre på varmen.

Beltemusa holder seg for det 
meste under jorda og blir kalt 
“sandsvømmeren”, fordi den er 
så god til å bevege seg i sanden. 
Den graver tunneller på kryss og 
tvers under jorda, ofte i nærheten 
av maurtuer. Om natta kommer 
den opp for å spise, og da spiser 
den gjerne nettopp maur.

Beltemus finnes bare i Argentina 
og de liker seg i tørre områder 
med gress og sandjord.

Siden beltemusa stort sett be-
finner seg under bakken, og helst 
bare kommer opp om natta, er 
det ikke mange som har sett den 
i virkeligheten. Det er fortsatt mye 
vi ikke vet om arten. Men vi vet at 
dette dyret kan bli veldig stresset 
i fangenskap. De fleste beltemus 
som blir fanget og satt i bur av 
mennesker, dør innen få dager.

Vi vet ikke helt hvor mange belte-
mus som finnes, men vi regner 
med at arten er svært sjelden. Vi 
vet dessuten at leveområdene til 
beltemusa ødelegges av jordbruk 
og kvegdrift. Det hender også at 
den havner i gapet på hunder og 
katter, eller blir påkjørt av bil når 
den prøver å krysse veien. Net-
topp fordi vi ikke vet hvor mange 
beltemus som finnes, bør vi være 
ekstra forsiktige med naturom-
rådene den lever i. 
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VISSTE DU AT...
...vi har mange bakterier naturlig i kroppen vår? Disse bakteriene er ufarlige 

                      for oss. De er faktisk veldig viktige, for de passer på at 

                         kroppen vår holder seg frisk.

...vir
us bare kan leve ved å komme seg inn i cellene til en annen levende

 ska
pni

ng?
 

      
                                           På egenhånd får de ikke gjort særlig m

ye.

...ba
kteri

er formerer seg ved å dele seg i flere deler? 

...det finnes flere millioner forskjellige typer
 viru

s? 

 Men ikke alle kan gjøre oss syke!

    
     

        
       Så deler de nye delene seg i enda flere nye de

ler i
gjen

. 

         Slikt kan det bli mange bakterier av!

En mann bygde 
et firkantet hus, der alle 

de fire sidene vendte mot sør. 

Hvis en bjørn gikk forbi, 

hvilken farge ville den hatt?

Lille Hans 

skulle vaksineres. 

Legen spør:

- I hvilken arm skal jeg stikke i?

- Helst i mamma sin!

– Hva er tre 

pluss tre pluss tre?

– En hel skog!

Hvilke duer 

kan ikke fly?

SVAR: Bjørnen er hvit. Hvis alle

 sidene av huset vender sørover, betyr det at 

huset står på Nordpolen. Der er det bare isbjørner!

SVAR: Vinduer
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  LAG KUNST FOR 
REGNSKOGEN!

oppdr
aG
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HEM
MEL

IG
...vi har mange bakterier naturlig i kroppen vår? Disse bakteriene er ufarlige 

                      for oss. De er faktisk veldig viktige, for de passer på at 

                         kroppen vår holder seg frisk.

...vir
us bare kan leve ved å komme seg inn i cellene til en annen levende

 ska
pni

ng?
 

      
                                           På egenhånd får de ikke gjort særlig m

ye.

...ba
kteri

er formerer seg ved å dele seg i flere deler? 

...det finnes flere millioner forskjellige typer
 viru

s? 
    

     
        

       Så deler de nye delene seg i enda flere nye de
ler i

gjen
. 

         Slikt kan det bli mange bakterier av!

Over halvparten av verdens arter lever i regnskogen. 
Vi vet ikke nøyaktig hvor mange arter som finnes der. 
Hvert år oppdages det nye dyr og planter. 

Nå inviteres du til å lage et bidrag til Miljøagentene sin 
omreisende kunstutstilling om regnskog. Lag et bilde 
eller en skulptur av en art som lever i regnskogen. Det 
kan være dyr, insekter, planter, trær eller blomster. Du 
bestemmer hvilken art du skal lage og hvilke materi-
aler du vil lage ditt kunsten din av. For eksempel kan 
du både male, tegne, strikke og hekle. Eller kanskje 
du foretrekker å bruke trolldeig, perler, 3D-printer 
eller treverk? Kanskje du vil lage en skulptur der 
du bruker ting fra naturen? Lag et kunstverk på en 
måte som du synes er gøy! 

Send et bilde av ditt kunstbidrag til regnskog@
miljoagentene.no, husk å skrive ditt navn, din 
alder, hvilken regnskogart du har laget en 
modell av og gjerne litt informasjon om hvilke 
materialer du har brukt. 

Du kan finne mer informasjon på miljøagen-
tene.no. Hvis du også løser oppdraget på 
de Hemmelige sidene på nettsiden, så får 
du et kult merke på Min Side. Lykke til!

TEKST: Marte Randby Steinskog



Snart er det klart for den niende runden med Batterijakten, der fjerdeklasser over 
hele Norge skal konkurrere om å samle inn batterier og levere til gjenvinning. 
Siden Batterijakten startet i 2013 har flinke batterijegere samlet inn totalt 562 
tonn batterier! I år har vi fått med oss NRK Super-personligheten Stian Sandø 
og fire engasjerte miljøagenter på laget, som skal motivere elevene til å sette ny 
rekord og lære oss hvorfor gjenvinning er viktig. Møt gjenvinningsgjengen, de 
nye ambassadørene for Batterijakten!
TEKST: Julie Vestgren Pettersen

Batterijakten 2021!
ENDELIG TID FOR

Batterijakten varer fra 12. april-2. mai!

Batterijakten en konkurranse der fjerdeklasser konkurrerer mot hverandre om å samle inn 
batterier og levere til gjenvinning. I tillegg skal de løse spennende oppdrag underveis, og 
vinnerklassen får hele 30.000 kr! Les mer om konkurransen på www.batterijakten.no. 

Batterijakten arrangeres i samarbeid med Clas Ohlson, VARTA og Batteriretur. 
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Batterijakten 2021!
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Navn: Thilda      Alder: 10 år 

Vært miljøagent siden oktober 2020.

Hvorfor hadde du lyst til å være 
ambassadør for Batterijakten?
– Jeg ville bli Batterijakten-ambassadør fordi 
jeg syntes det hørtes spennende ut og jeg 
ville gjøre en innsats for miljøet.

Hvilke miljøsaker brenner du for?
– Jeg brenner for gjenbruk, gjenvinne og få 
ned matsvinn.

Har du noen tips til batterijegerne der ute?
– Samle inn og vinn!

Navn: Even og Daniel  Alder: 9 og 10 år

Er brødre og har vært miljøagenter siden 2018 og 
2020.

Hvorfor hadde dere lyst til å være 
ambassadør for Batterijakten?
– Fordi vi syntes det hørtes ut spennende ut. 
Og fordi vi vil bidra til å gjøre miljøet bedre.

Hvilke miljøsaker brenner dere for?
– Plast i havet og søppel i naturen.

Har dere noen gode tips til alle 
batterijegere der ute?
– Resirkuler så mye batterier som mulig. Spør 
alle du kjenner om å få brukte batterier slik at 
de kan kastes på riktig sted.

Navn: Noah     Alder: 10 år

Vært miljøagent i 3 år. 

Hvorfor hadde du lyst til å være 
ambassadør for Batterijakten?
– Jeg hadde lyst til å være ambassadør for 
Batterijakten fordi jeg hadde lyst til å utfordre 
meg selv. Og fordi dette er noe jeg kunne tenke  

meg å lære enda mer om også kan jo jeg lære 
andre igjen.

Hvilke miljøsaker brenner du for?
– Jeg er opptatt av at vi skal bruke tingene våre 
flere ganger, gjenbruk er topp! Jeg syntes også 
det er viktig å holde kloden vår ren, jeg liker ikke 
at jeg finner så mye søppel ute i naturen, det er 
egentlig ganske trist og ikke så vanskelig å gjøre 
noe med.

Har du noen gode tips til alle batterijegere 
der ute?
– Tror det kan bli gøy og lærerikt og håper at 
kjempemange 4. klassinger blir med å jakte på 
brukte batterier.
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STIAN SANDØ
MILJØKJENDISEN

Hei Stian! Hva driver du med for 
tiden?

– Heisann! Nå driver jeg med masse 
forskjellig! Litt NRK, litt egen teknolo-
gibedrift, men mest av alt bare lære 
så mye som mulig. Også har jeg i det 
siste prøvd å bli flinkere på å gjøre 
noe som er fysisk og gøy hver dag 
som for eksempel svømming, snow-
board og tennis. Så det går mye tid 
til det og.

 

Hva er det beste med å være 
programleder?

 – Det beste med å være program-
leder er at man får bli kjent med 
mange forskjellige mennesker og alt 
det spennende folk holder på med!

 
Du er jo ambassadør for 
Batterijakten for tredje gang, 
hvorfor er det så viktig å 
gjenvinne batterier?

 – Hvorfor lage nytt hvis vi kan bruke 
det vi allerede har. I tillegg er batter-
ier skadelig for miljøet, så vi kan ikke 
bare kaste det i søpla!

 F
O

TO
: M

ilj
øa

ge
nt

en
e

Stian Sandø er programleder, apputvikler og, ikke minst, ambas-
sadør for Batterijakten for tredje gang. Vi har tatt en prat med 
Stian for å høre hvilke klima– og miljøsaker han brenner for, i 
tillegg til gjenvinning av batterier. 
TEKST: Julie Vestgren Pettersen

 
Hvilke klima- og miljøsaker 
brenner du for?

– Artsmangfold. Altså at vi gjør vårt 
beste for å ikke ødelegge for over-
levelsen til andre arter. Tenk så mye 
rart og spennende som finnes der 
ute! Forskjellige dyr, insekter, planter. 
Mange av dem gjør helt fantastiske 
jobber for at planeten skal fungere 
som den gjør. 

 
Hva tenker du om miljøet i dag?

– Vi må passe på så vi ikke ødeleg-
ger jorda. Men jeg har troa! Den 
yngre generasjon bryr seg mer om 
planeten vår nå enn noengang! 

 
Hvorfor bør barn engasjere seg 
for miljøet?

– Tenk deg så fantastisk planeten 
vår er. Den er full av liv og alt er kob-
let sammen! Vi puster inn oksygenet 
som plantene puster ut. Og plantene 
puster inn karbondioksidet som vi 
puster ut! Å engasjere seg for miljøet 
er å være med på å passe på at den 
fantastiske planeten vår ikke dør. 

 
Har du en hilsen til alle 
miljøagentene der ute?

 – Jeg synes det er utrolig kult at 
dere står på! Bare fordi voksne er 
eldre enn dere betyr ikke at de vet 
bedre enn dere. Voksne har mye å 
lære av dere miljøagenter. Jeg heier 
på dere!



KILDER: Store norske leksikon, WWF.no

RØDLISTA

HARE
Haren minner veldig om en kanin, men den er større 
enn kaninen og har lengre ører og større føtter. Når 
kaniner blir født, er de blinde og hårløse, mens hare-
ungene kan se med en gang. Dessuten er harene 
født med pels, og er i stand til å løpe kort tid etter 
fødselen. Det gjør at de er bedre i stand til å løpe fra 
rovdyr enn kaniner er.

Haren spiser planter, særlig gress. Selv er den bytte- 
dyr for både ørn, gaupe og rev. Den er gråbrun om 
sommeren, men skifter farge til hvitt om vinteren. 
Dette gjør at haren, uansett årstid, lettere kan skjule 
seg i landskapet når det skulle dukke opp et rovdyr.

Vi vet ikke helt hvor mange harer som finnes i Norge 
i dag. Men i løpet av de siste 10-15 årene har det 
blitt langt færre av dem. Derfor står haren som Nær 
truet på den nasjonale rødlista i dag.

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

PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: gavepapir

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

NESTE UTGAVE AV
 MILJØAGENTRAPPORTEN 

HANDLER OM

APER!
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LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 5 2020

Premieoppgave 3 - HVA HETER FUGLEARTENE?
1. Gulspurv      2. Blåmeis      3. Grønnfink

Vinnere:
Cecilia, 7, Vettre              Afnan, 12, Tromsø

T-skjorte sendes i posten!



SVAR:

2
1
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IKKE STORE
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GAMMEL

MOBBE

KRYDDER-
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GJEMME-
STED

BRUKE
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JEG

TYPE
ERLIK

LANGSOMUJEVN

VONDTHUSDYR ØVE

LETT 
REGN

HYL

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 oftest ser om vinteren.

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

Det finnes haier 
i Norge.

Koronaviruset 
kommer fra 
delfiner.

Dyr kan få 
koronavirus.

Batterijakten er 
fra 12.april til 
2. mai.

Det finnes bare 
tre typer virus i 
verden.

Beltemusa lever 
i Argentina.

Haren er 
mindre enn 
kaninen.

Stian Sandø er 
ambassadør for 
Batterijakten.

1

9
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:1. april 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: 1. april 2021.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

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

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

Premieoppgave 3 - Hvem går ikke i dvale om vinteren?

Dette dyret går ikke i dvale: _______________________________

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVEM GÅR IKKE I DVALE OM VINTEREN?
Flere dyr går i dvale om vinteren. Det betyr at de sover gjennom den kaldeste årstiden. 
Når dyra går i dvale, senkes kroppstemperaturen og pulsen går saktere slik at kroppen kan spare 
på energien. På bildene ser du tre dyr som går i dvale. Vet du hvilken av dem som IKKE gjør det?
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ER DU FJERDEKLASSING?
VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 12. april til 2. mai 2021, 
og alle fjerdeklasser i landet kan delta. Alle klasser som deltar
får tilsendt materiell, og de som blir landets beste batterijegere
får en fantastisk premie til hele klassen!

Les mer på batterijakten.no

BATTERIJAKTEN ER ET SAMARBEID MELLOM MILJØAGENTENE OG


