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Hils på 
slekta!
Apene er våre nærmeste 
slektninger. Visste du at 
mennesker faktisk er en 
type ape? 

Både mennesker og aper er en 
del av ordenen vi kaller primater. 
Vår aller nærmeste slektning er 
sjimpansen, store deler av genene 
våre er like. Sjimpansene er smarte, 
også liker de å leke. De har følelser 
og er veldig sosiale. Når sjimpanser 
møtes, hilser de ofte på hverandre 
ved å klemme.

Det at aper ligner på mennesker, 
minner oss om at vi er en del av na-
turen. Det er en av grunnene til at 
det er så viktig å ta vare på den! 

I denne utgaven av Miljøagent-
rapporten kan du lese mer om små, 
store, rare og spennende aper fra 
hele verden. Og løser du det hem-
melige oppdraget, er du med på å 
bevare regnskogen, der mange av 
apene bor! 

Hilsen Hovedkvarteret

Hvorfor er du miljøagent?
– Jeg er miljøagent fordi 
jeg bryr meg om miljøet. Da 
jeg hørte om Miljøagentene 
ville jeg bli miljøagent med 
en gang, fordi man kan løse 
oppgaver og gjøre noe for 
miljøet.

Hvilke miljøsaker er du 
mest opptatt av?
– Alle miljøsaker, men jeg 
er mest opptatt av global 
oppvarming. At dyr dør og 
havene stiger.

Hva er dine beste 
miljøtips?
– Ta noen turer ut og plukk 
opp plast du finner på bak-
ken. Spis mindre kjøtt og 
gjør miljøsmarte valg, som 
å kjøpe ting med mindre 
plastemballasje. 

Hvordan startet du lokal-
lag?
– Jeg holdt et foredrag om 
Miljøagentene for klassen 
min og alle ville være med. 
Nå har vi hatt noen møter 
og en søndag gikk vi ut og 
plukket søppel.

Navn: Johannes (11 år)
Yrke: Miljøagent med rett til å si fra!
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Bønder vant mot oljeselskap
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Marte Rømoen

I Nigeria har mange bønder fått jorda si ødelagt 
på grunn av oljeutslipp. I mer enn 50 år har olje 
lekket ut av oljerørledninger og forurenset jorda. 
Etter 13 års kamp kan de endelig juble. Tidligere 
i år ble oljeselskapet Shell dømt til å rydde opp 
i oljesølet. Shell må også betale erstatning til 
bøndene, som har fått livsgrunnlaget sitt ødelagt. 
Det er en stor og viktig seier!

15 eventyrskoger vernet
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Naturvernforbundet

USA stanser oljeleting
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Pxhere.com

USAs president Joe Biden har stanset all leting 
etter ny olje og gass i statens områder. Flere 
andre land har gjort det samme, blant dem Dan-
mark. Norske miljøvernere ber nå statsminister 
Erna Solberg om å følge etter, men foreløpig er 
det ingen tegn på at det skal skje. Nylig delte 
regjeringen ut 61 nye tillatelser til oljeboring. 

Visste du at nesten halvparten av de truede  
artene i Norge lever i skogen? Det er lite igjen 
av de gamle eventyrskogene, men heldigvis blir  
stadig flere av dem vernet. Nylig vernet regjeringen 
15 skoger i Vestland, Innlandet og Trøndelag. Nå 
er 3,9 prosent av den produktive skogen vernet. 
Men det er først når ti prosent av skogene er 
vernet at plantene og dyra som lever der er sikret 
en trygg framtid.

04

MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Mystisk sjakal sett i Norge
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Charles J. Sharp

De siste årene har et mystisk rovdyr blitt sett flere 
ganger i Lakselv i Finnmark. I mars dukket dyret 
opp igjen, da det det ble avbildet av et viltkamera. 
Nå viser det seg at det var en gullsjakal. Forskerne 
mener at sjakalen trolig har vandret inn i Norge fra 
Finland. Gullsjakalen er i slekt med ulv og tamhund. 
Den ser ut som en ulv, men den er mye mindre.

Vil forby engangsplast
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com 

Regnskoger blir ødelagt
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

Hjemmet til jaguaren, fjellgorillaen og orang-
utangen er i fare. De lever i regnskogen, og nå 
er to tredeler av disse skogene borte. Regn-
skogene er viktige for jordas klima, og mer enn 
halvparten av jordas arter holder til der. Heldigvis 
jobber miljøvernere og mange urfolk sammen for 
å redde det som er igjen av regnskoger. Stå på, 
dere gjør en livsviktig jobb!

Gode nyheter, folkens! Nå blir mye av den far- 
lige engangsplasten forbudt i Norge. Den 3. juli 
er det takk og farvel til bestikk, tallerkener, suge-
rør, ballongpinner, rørepinner og bomullspinner i 
plast. Det samme gjelder matbeholdere, drikke-
begre og drikkevareemballasje av isopor. Mye av 
denne plasten havner i naturen, hvor den skader 
og dreper mange dyr. 
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DU ER EN APE!
Og det er alle andre mennesker også. 
Menneskearten hører sammen med 
apene når man sorterer dyr og arter. 
Mennesker og aper har både felles 
historie og flere like egenskaper.
TEKST: Sina Øversveen

FOTO: Pxhere.com
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Apene er en viktig del av dyre-
livet på jorden, men særlig viktig 
for oss mennesker. Vi kan lære 
mye om oss selv ved å studere 
aper, fordi vi er aper selv. Det 
finnes over 7 milliarder men-
nesker på jorden og alle sam-
men er aper.  

Felles historie
På Naturhistorisk museum i 
Oslo finnes det et 47 millioner 
gammelt fossil. Fossilet kalles 
Ida og stammer omtrent fra 
da halvaper og aper skilte lag. 
Dyret har kroppen til en lemur, 
men så har den kort snute, slik 
som høye aper har. Ida levde 
lenge før vi mennesker begynte 
å utvikle oss. Etter hvert kom vi 
ned fra trærne og begynte å gå 
på to bein.  
Skillet mellom oss mennesker 

og sjimpanser, som er dem vi er 
nærmest, skjedde en gang for 
åtte til fem millioner år siden. Å 
si nøyaktig når det skjedde er 
vanskelig og kanskje skjedde 
det over lang tid. 

Like egenskaper
Vi har flere ting til felles med 
de andre apene. Noe av det 
viktigste er at aper kan gripe 
med hendene. Det handler om 
å kunne klatre. En del av det er 
også evnen til å kjenne etter om 
en grein i et tre tåler vekten av 
oss, noe vi mennesker også kan. 
De fleste aper lever i trær, så vi 
er blant unntakene. Av apene er 
det oss og bavianene som lever 
på bakken. 
En annen egenskap vi men-

nesker deler med aper er synet 
vårt. Mange aper har ganske 
store øyne og godt syn, og det 

Ida er verdens eldste 
hele apeskjelett. 

Mennesker stammer 
ikke fra Ida, men vi kan 

kalle henne en slags 
stamtante! 

FOTO: Per Aas, 
Naturhistorisk museum, UiO

har vi til felles med de andre 
apene. Vi mennesker er også 
veldig avhengige av synet og 
bruker det stort sett mer enn de 
andre sansene.

Skrekk og gru!
Kjenner du noen som er redd for 
slanger eller edderkopper? Vi 

trenger ikke være redde for de  
slangene og edderkoppene som 
lever i Norge, men de som lever 
i trærne i regnskogen kan være 
farlige. Aper som lever i trær er 
livredde dem! Mennesker er en 
type ape og det ligger i genene 
våre å være redde for slanger og 
edderkopper. 
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BLI KJENT MED
JANE GOODALL

FOTO: Kristoffer Tripplaar

Jane ble født i London i 
1934. Helt siden hun var 
barn har hun vært interes-
sert i dyr, og spesielt dyreliv 
i Afrika. Favorittkosedyret 
var en sjimpanse, som faren 
kalte Jubilee. Jubilee betyr 
jubileum på norsk. 

Da hun var 26 år, reiste 
hun til Gombe-skogen i 
Tanzania. Der startet hun å 
studere nettopp sjimpanser. 
Jane valgte en uvanlig måte 
å forske på sjimpansene. 
Istedenfor å holde avstand, 
ville hun bo tett på en sjim-
panseflokk. Som nabo til 
flokken kunne hun følge 
nøye med på hva apene 
drev med. 

I starten var det vanskelig. 
Jane ble syk og fikk malaria. 
Sjimpansene løp også unna 
når hun nærmet seg dem.  
Etter hvert ble apene mer 
vant til at hun var der. Jane 
gav hver ape et navn, og opp- 
daget at hver sjimpanse 
hadde sin helt egen person-
lighet. Hun så at sjimpan-
sene lekte, hadde følelser, 

Jane Goodall er kanskje den i verden som kan mest om 
sjimpanser. Hun har nemlig studert dem i over 60 år!
TEKST: Wanda Nordstrøm



FOTO: Pxhere.com

og knyttet bånd til andre 
medlemmer av flokken. 

En høstdag i 1960 gjorde 
Jane en viktig oppdagelse. 
Hun så at en av sjim-
pansene, som het David 
Gråskjegg, rev av blader 
fra en kvist. Så brukte han  
kvisten til å fiske opp termit-
ter fra en tue. David hadde 
laget et verktøy for å få tak 
i insekter! Fram til dette 
trodde man at bare men-
nesker kunne lage verktøy. 
Kanskje var aper og men-
nesker likere enn vi hadde 
trodd? Jane sin oppdagelse 
er fortsatt en av de viktigste 
innen primatologi. Primat-
ologi er studier av primat-
ordenen, som mennesker, 
sjimpanser og andre aper 
er en del av.  

I dag er Jane miljøforkjem-
per og dyrevernsaktivist. 
Selv om hun er 87 år, reiser 
hun verden rundt og snakker 
om hvordan vi kan ta vare 
på dyrene og naturen. Hun 
mener alle mennesker kan 
være med å gjøre en forskjell! 
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FOTO: Michael Neugebauer
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Har du hørt om 
Bale-apene? 

De er det man kaller for primater 
og er små, med et lite rundt hode 
og en kjempelang hale. De er vel-
dig sky og bor i den tette bam-
busskogen ved Bale-fjellene i Etio-
pia, som faktisk ikke er større enn 
et vanlig fylke her i Norge. Ikke er 
det så mange igjen av dem heller. 

Bale-apen er unik, for den lever 
nesten bare av unge blader og 
skudd på afrikansk fjellbambus. 
Andre primater spiser det aller 
meste av insekter, planter og 
frø. Derfor er Bale-apene helt 
avhengige av skogen de lever i, 
og veldig sårbare for endringer i 
området. I tillegg beskytter den 
tette bambusskogen dem mot 
både rovdyr og jegere.

De siste årene har bambus- 
skogen krympet mer og mer, 
fordi mennesker rydder området 
for å dyrke. Mye blir også hogget 
ned fordi bambus er et populært  
materiale å bruke i møbler, gulv 
og hus. Dette har gått hardt ut-
over Bale-apene. 

Forskere har derfor vært redde 
for at arten skulle forsvinne, fordi 
de ikke får nok mat og ikke lenger 

kan gjemme seg i skogen. Likevel 
har det vist seg at Bale-apene 
som lever i de områdene der det 
har blitt hogget ned mye skog, har 
begynt å finne andre ting å spise, 
som ville busker, urter og gress. 
De har også begynt å spise det 
de finner på åkrene, men det 
er ikke bøndene så glade for. 
Noe som egentlig er urettferdig,  
ettersom det var bøndene som 
tok vekk maten og leveområdet til 
Bale-apene først. 

Dette lover uansett godt for 
arten, selv om det ikke er en løs-
ning for at de skal overleve på lang 
sikt. For at de skal overleve, må det 
hogges ned mindre og bambusen 
må plantes på nytt. Men det viser 
jammen hvor tøffe Bale-apene er!

Det er ikke så rart om du ikke har hørt om dem, for Bale-apene 
er noen ordentlig mystiske typer. 
TEKST: Julie Vestgren Pettersen  /  FOTO: Pxhere.com
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Over halvparten av alle ape-
artene vi har, bor i regnskog-
landene Brasil, Madagaskar, 
Indonesia og DR Kongo. Det 
finnes likevel en del aper som 
har tilpasset seg helt andre 
typer natur og værforhold, og 
noen av dem lærer du mer om 
på disse sidene. 

Mens veldig mange apetyper 
hovedsakelig lever i regnskog 
og opp i trærne, finner du husar-
apene på åpne savanner og i 
halvørken. Det er få trær i disse 
områdene, og husarapene er 
det meste av tiden på bakken.  
Husarapene er også godt til-
passet et liv på bakken, og er 
verdens raskeste ape. De kan nå 
55 km/t, som er raskere enn noe 
menneske har sprunget!

HVOR BOR APENE?
Mange tenker nok at aper stort sett lever i regnskog og jungel. Men det 
finnes faktisk aper i alle verdensdeler utenom Oseania! 
TEKST: Bjørn Erik Løken
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Denne apen bor i jungelen, men det er 
ikke alle aper som gjør det.
FOTO: Pxhere.com

Husarapene holder til på savanner og halvørken.
FOTO: Charles James Sharp



Visste du at det finnes aper i 
Europa? Helt syd i Spania ligger 
det britiske området Gibraltar, 
her bor det snaut 300 ville ber-
beraper. Utenom i Gibraltar, 
finnes de bare i Riff- og Atlas-
fjellene i Nord-Afrika, hvor de 
regnes som sterkt truet. For 
noen tusen år siden fantes 
det berberaper i store deler av  
Europa, så langt nord som Tysk-
land og Storbritannia! 

I Japan finner du japanmakaker, 
som er bedre kjent som snøaper. 
Snøapene er den apetypen som 
lever lengst nord og i det kjøligste 

klimaet. På vinteren kan tempera-
turen synke til -15 grader, og det 
er snø i flere måneder. Snøapene 
utnytter vinterværet til å lage snø-

baller bare fordi det er gøy, og 
er ellers kjent for å bade i varme 
kilder for å holde varmen! 
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Snøaper i Japan.
FOTO: Piqsels.com

Det bor aper på Gibraltar.
FOTO: AlexCurl
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DEN LILLE DYREHAGE

Alle dyrene i Den Lille Dyrehage kommer fra andre parker. 
Hvitfjessakiene er en av flere arter som er med i et bevar-
ingsprogram. Hvitfjessakiene har lært seg å spise umoden 
frukt for å slippe å konkurrere med andre aper om maten.

Miljøagent Noah (10) og Alma (7) besøkte Den Lille Dyrehage for å hilse på 
apene som bor der. Mange av artene i parken er utrydningstruet i naturen. 
Det betyr at det finnes veldig få igjen av dem.

Noah og Alma fikk være med å mate noen 
av apene. Apene er veldig glad i bananer og 
druer. Apene i Den Lille Dyrehage får ikke så 
mye av det fordi det ikke er så sunt med for 
mye sukker. 

Hos springtamarinen er det pappaen som passer på 
ungene. Han bærer dem rundt og gjør all jobben. Spring-
tamariner elsker å spise andre smådyr. Ofte spiser de 
bare hjernen. 

Noah og Alma besøker Den Lille Dyrehage.
FOTO: Kristian Leerstang Sørensen

Apene får mat.
FOTO: Kristian Leerstang Sørensen

Hvitfjessakien er en av flere aper som bor i dyrehagen.
FOTO: Den Lille Dyrehage

Springtamarin.
FOTO: Den Lille Dyrehage
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Nattape er en av apeartene 
som bor i Den Lille Dyre-
hage. De har store øyne, 
som gjør det lettere å se i 
mørket.

Kan ulike apearter snakke 
sammen? Hvordan ville 
apene klart seg i norsk 
natur dersom de rømte fra 
dyreparken? Det og mye 
mer kan du få svar på der-
som du  ser hele intervjuet 
med dyrepasser Nils på 
miljoagentene.no 

Noah og Alma var spente på å lære mer om apene i parken og hel-
digvis kunne dyrepasser Nils svare på alle spørsmålene de hadde.

Lyst til å vite mer?

Nattape
FOTO: Den Lille Dyrehage

Nils er dyrepasser i Den Lille Dyrehage.
FOTO: Den Lille Dyrehage



DEN UNDERLIGE
NESEAPEN
Dersom du legger på svøm i mangroveskogen på 
Borneo, kan du møte neseapen. Neseapen er nemlig 
en god svømmer! Men det er ikke det eneste som er 
spesielt med neseapen.
TEKST: Regnskogfondet og Miljøagentene  /  KILDER: Regnskogfondet og Store Norske Leksikon

Nesen til neseapehannen vokser helt til hannen er omkring 7 år 
gammel og kan bli mer enn ti cm lang! En stor og tykk nese virker 
tiltrekkende på hunnene, som har en mindre nese. En stor nese kan 
også skremme bort andre hanner.
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Neseapen er en av de største apene i Asia, og kan 
veie optil ca 22 kilo. Halen er omtrent like lang som 
kroppen. Når neseapene er nyfødte, har de blå ansikter, 
som blir rødaktige etterhvert som de blir større.

Neseapen bor i regnskogen på Borneo, som lig-
ger i Sørst-Asia. Regnskogen på Borneo brukes 

blant annet til palmeoljeplantasjer og tømmer-
hogst. Derfor ødelegges regnskogen i et 

veldig høyt tempo, og det gjør at nese-
apen er en truet dyreart.
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Regnskogen på Borneo er hjemmet til neseapen.
FOTO: Wakx, Flickr / Wikimedia Commons

Leveområdene til neseapen er i ferd med å ødelegges.
FOTO: Bernard Dupont / 
Wikimedia Commons
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PRIMATENE

PRIMATER

VÅTNESEAPER

TØRRNESEAPER

SPØKELSESAPER

HØYERE APER

VESTAPER

Både mennesker, gorillaer, sjimpanser, 
spøkelsesaper og lemurer er en del av 
den store ordenen vi kaller primater. Det 
finnes flere hundre arter av primater, og 
her viser vi frem noen av dem!
KILDER: Wikipedia og Store norske leksikon

Primater deles inn i to 
underordener som heter 
tørrneseaper og våtneseaper.

Blant våtneseapene finner 
vi lemurer og lorier.

Tørrneseaper deles inn i 
spøkelsesaper og høyere aper.

Høyere aper, også kalt ekte aper, 
deles inn i vestaper og østaper.

Det finnes flere typer vestaper. 
Silkeaper og nattaper er to av dem.

Dvergsilkeape
FOTO: Malene Thyssen / 
Wikimedia Commons

Nattape
FOTO: birdphotos.com

Det finnes kun 
en slekt av 
spøkelsesaper.

Dovenlori
FOTO: David Haring / Duke Lemur Center

Ringhalelemur
FOTO: Pxhere.com

FOTO: Lip Kee Yap, Wikimedia Commons
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ØSTAPER

DYREAPER

MENNESKEAPER

Østaper deles inn i dyreaper 
og menneskeaper.

Det finnes flere typer menneskeaper. 
Orangutanger, gorillaer, gibboner og 

sjimpanser er noen av dem. Mennesket 
tilhører også menneskeapene. 

Det finnes flere typer dyreaper. 
Her finner vi blant annet kolobusaper, 

marekatter, neseaper, bavianer 
og mandriller.

Orangutang
FOTO: Pxhere.com

Gorilla
FOTO: Pxhere.com

Gibboner
FOTO: MatthiasKabel, Wikipedia Commons

Sjimpanser
FOTO: Alain Houle (Harvard University)

Kolobusaper
FOTO: Yoky, Wikimedia Commons

Marekatt
FOTO: Pxhere.com

Bavian
FOTO: Stolz, Gary M., Wikimedia Commons

Mandrill
FOTO: Pxhere.com

Neseape
FOTO: Pxhere.com



APEREKORDER
Det finnes utrolig mange typer aper, i ulike størrelser, med varierende 
utseende og forskjellige egenskaper. På disse sidene har vi samlet 
noen morsomme fakta spennende historier om aper og apekatter. 
TEKST: Bjørn Erik Løken

Minste
Den minste apekatten som 
finnes er dvergsilkeapen, 
som blir opp til 15 cm lang 
og veier inntil 125 gram.

Største
Den største apen som 
finnes i dag er gorillaen. De 
kan veie inntil 225 kg og bli 
nesten to meter høye.

Mest ryddige
Alle typene menneskeaper 
rer opp sengen sin hver 
eneste kveld.

Mest på utkikk
Spøkelsesaper er en type ape som lever i 
Sørøst-Asia. Øynene deres er ca. 1,6 cm 
i diameter, ca. 10 prosent av lengden av 
kroppen. Dette er ofte større enn hjernen.

Flotteste bart
Keisertamarinen er oppkalt  
etter den gamle tyske kei-
seren, Wilhelm II, som var 
kjent for sin flotte bart. 

Mest fargerike
Mandrillene har grålig til brun pels over 
hele kroppen, utenom på baken og i ansik-
tet, som har en lang rød stripe fra øynene 
til nesen, og blå fartsstriper utover kinnene! 
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FOTO: Katma0601FOTO: Pxhere.com

FOTO: Sakurai Midori, Wikipedia

FOTO: Brocken Inaglory

FOTO: Peter Kerrawn FOTO: Pxhere.com



Mest bereiste
Mange aper har blitt sendt ut i verdensrommet for å se hvor-
dan de reagerte på å være der. En av de mest kjente ble kalt 
Ham the Astrochimp, og var den første menneskeapen som 
ble sendt ut i rommet, i januar 1961. To og en halv måned 
senere ble Yuri Gagarin det første mennesket i rommet.

Best hukommelse
Sjimpanser i fangenskap har blitt flinkere 
enn sine trenere i huskeleker.

Mest nesevise
Neseapen skiller seg fra andre apekatter 
ved å ha en kjempestor nese. De mannlige 
neseapene, og særlig lederen i flokken, får 
størst neser.

Mest bråkete
Brøleaper regnes som verdens mest høylytte dyr. Brølene 
deres kan høres fem km unna gjennom tett regnskog.

Lengst i maska
Celebesmakak bor på Sulawesi i Indonesia.
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Det bor flere dyr og planter i regnskogen enn noe annet sted på kloden vår. 
Her bor det tukaner, papegøyer, dovendyr og aper høyt oppe i trærne, og 
på bakken kravler og kryper det med maur, edderkopper og andre småkryp.
TEKST: Hanne Brown, Regnskogfondet  /  FOTO: Pxhere.com

DEN FANTASTISKE REGNSKOGEN

Å være liten i den store regn- 
skogen er ganske farlig. Derfor 
har noen sommerfugler teg-
ninger av store sinte øyne på 
vingene for å skremme bort 
fienden, og andre dyr har helt 
samme farge som blader og 
blomster for å gjemme seg. Det 
gjelder altså å ha noen kule triks 
for å overleve. Pilgiftfroskene er 
så giftige at de har veldig sterke 
farger som et signal til rovdyrene 
om at de ikke er spiselige.

Regnskogen hjelper til med å 
holde temperaturen på kloden 
nede og bremser den globale 
oppvarmingen. Regnskogen er 
også hjemmet til millioner av 

mennesker og gir dem mat, 
byggematerialer, medisin og 
vann. Visste du at regnskogen 
lager sitt eget regn? Enorme 
Amazonas suger til seg damp 
fra havene og skaper regnskyer. 
Dette regnet vanner åkrene langt 
utenfor der regnskogen vokser.

Veldig mye regnskog er 
ødelagt fordi vi mennesker 
vil bruke trærne til bygg og 
møbler, og områdene til å dyrke 
palmeolje og soya og til beite 
for kveg. Men heldigvis finnes 
det fremdeles mye regnskog 
igjen som vi må ta godt vare 
på. Da trenger vi hjelp fra dere 
miljøagenter!

Noen sommerfugler 
har tegninger som ligner 
på øyne på vingene sine, 
for å jage bort fiender.

Pilgiftfrosken er svært giftig.

Edderkoppapene bor i 
trærne i regnskogen.
.
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Tips for å hjelpe regnskogen:
Ikke kjøp mat og godteri som inneholder palmeolje.

Spis mindre kjøtt og fisk som er foret opp med soya.

Fortell foreldrene dine at de ikke må kjøpe møbler og 
gulv i tropisk tre.

Fortell om regnskogen til venner og familie.

Vær med på Oppdrag Regnskog!

Dovendyret holder til i tretoppene.

Tukanen er en fargerik fugl som lever i regnskogen.
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5 OM DAGEN!
Du har sikkert hørt at det er lurt å spise frukt og 
grønnsaker hver eneste dag. I regnskogen spiser 
apene minst fem om dagen! Orangutangen elsker 
frukt og spiser den helst moden, og helst uten skall. 
TEKST: Regnskogfondet

Favorittfrukten er durian som 
er supersøt og smaker nydelig, men 
som lukter skikkelig vondt. Noen 
steder i Asia er det ikke lov for men-
nesker å ta med seg durianfrukten 
på bussen, så mye stinker den.

For å få i seg nok mat spiser orang-
utangen frukt, honning, blader og kv-
ister i minst seks timer hver dag. Når 
den beveger seg elegant fra tre til tre 
hjelper den til med å spre frøene.
 

Når regnskogen ødelegges så 
klarer ikke orangutangen å finne nok 
mat. Orangutangen trenger å kunne 
bevege seg rundt i store og sunne 
regnskoger. I orangutangenes hjem-
land er mye av regnskogen gjort om 
til palmeoljeplantasjer. Vil du være 
med å redde regnskogen og orang-
utangens hjem, bør du unngå å 
kjøpe mat og godteri som inneholder 
palmeolje.

Orangutangen liker å spise frukt.
FOTO: Pixabay
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VISSTE DU AT...

...noen aper kan forstå ord? Gorillaen Koko, som bodde i San Francisco 
Zoo,

    ku
nne forstå 2000 engelske ord. Hun kunne også snakke tegnspråk!

...edd
erkoppaper mangler tommelfinger på hendene?

...vi
 de

ler 98,7% av genene våre med sjimpansen? 

...”orangutang” betyr “menneske fra skogen”?

KILDE: WWF

KILDE: WWF

    
    

     
  Det betyr at sjimpansen er nærmere mennesket

    
    

    
     

      
               enn orangutangen.

– Pappa, jeg synes så 

synd på den damen som står der 

borte og skriker. Har du 20 kroner?

– Ja, så klart, her er 20 kroner. 

Hva skriker hun da?

– Jordbæris, 20 kroner

-Hvordan 

er den nye legen?

-Jeg stoler ikke på ham.

         -
Hvorfor ikke?

-Alle pasientene hans 

er syke.
Hvis det er fem 

epler på benken, og 

du tar bort to, hvor 

mange epler har du?

Hvilken hage 

trenger ikke vannes?

KILDE: Koko.org

SVAR: Barnehagen.

SVAR: To.
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PALMEOLJE-JAKT!
oppdr

aG
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...noen aper kan forstå ord? Gorillaen Koko, som bodde i San Francisco 
Zoo,

    ku
nne forstå 2000 engelske ord. Hun kunne også snakke tegnspråk!

...edd
erkoppaper mangler tommelfinger på hendene?

...”orangutang” betyr “menneske fra skogen”?

Har dere mat hjemme som inneholder 
palmeolje? 

Palmeolje kommer fra oljepalmetreet. Hvert år ødelegges 
store områder med regnskog for å plante oljepalmer. 
Palmeolje finnes i matvarer som margarin, kjeks, 
babygrøt, potetgull, sauser og frokostblandinger.
I dette oppdraget skal du sjekke ut om dere har noe mat 
som inneholder palmeolje hjemme hos deg. 

Sjekk innholdsfortegnelsen på matvarene. Hvis matvaren 
inneholder palmeolje skal dette stå her. Du kan også 
bruke palmeoljeguiden til Regnskogfondet for å finne 
ut hvilke matvarer som inneholder palmeolje og hvor 
mye de inneholder. 

Fant du en matvare med palmeolje? Finn frem et 
papir og skriv en beskjed til de som handler inn 
mat hjemme hos deg. Du kan for eksempel skrive 
«Til mamma og pappa, vet dere at denne matvaren 
inneholder palmeolje? Kan vi kjøpe uten palme-
olje neste gang?». Du kan også klippe ut lappene 
med “Ikke spis regnskogen” og bruke dem i  
stedet. Fest papiret på matvaren som inneholder 
palmeolje. Lykke til!

Hvis du registrerer oppdraget, får du et nytt 
kult merke på Min Side! Der finner du også 
flere hemmelige oppdrag du kan løse. 

TEKST: Marte Randby Steinskog

IKKE SPIS 
REGNSKOGEN! 

Advarsel: denne varen 
inneholder palmeolje. 
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PETTER BØCKMAN
MILJØKJENDISEN

Hei Petter! Hva driver du med 
for tiden?

– Akkurat nå er museet stengt på 
grunn av korona, men normalt tar jeg 
imot skoleklasser som er på besøk. 
Det beste med jobben min er å få 
snakke med barn og unge som lurer 
på ting. Jeg kan fortelle historier om 
ting jeg vet, og samtidig kan jeg 
kanskje bidra til at folk lærer noe om 

verden. Nå prøver jeg å få gjort alt 
det andre som også må gjøres.

Hva er en zoolog?
– En zoolog er en som er utdan-

net til å vite noe om dyr. Zoo er 
gresk og betyr dyr, mens log kom-
mer fra logos, det greske ordet for 
viten. Så det er en som driver med 
viten om dyr.
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Petter Bøckman jobber på Naturhistorisk museum i Oslo. Han 
er zoolog og museumslærer, i tillegg til at han ofte snakker med 
media om dyreliv. Kanskje du har hørt ham på radio eller sett 
ham på TV?
TEKST: Sina Øversveen

Hva slags forhold har du til 
aper?

– Jeg har ikke jobbet med aper. Vi 
har jo ikke noen ville aper i Norge, 
til min store sorg. Mennesker er 
unntaket! Jeg synes aper er utrolig 
kule. De er superflotte og super- 
fascinerende, og de viser oss hvor 
stor variasjon det er der ute.

Hvilke klima- og miljøsaker 
brenner du for?

– Jeg er mest opptatt av klassisk 
miljøvern. Det hjelper ikke å redde 
klima hvis det ikke er noe igjen av 
naturen etterpå. Vi må sørge for at 
man ikke bygger ned skog og at 
man ikke utrydder dyrearter.

Hva er ditt beste miljøtips?
– Jeg sørger for å ikke bruke for 

mye! Hver gang vi bruker noe, så 
går det med plass til å dyrke det, 
lage det og energi til å bruke det, 
og så videre. Lær deg å reparere  
tingene dine og bruke dem om 
igjen, i stedet for å kjøpe nytt.

Har du en hilsen til alle miljøa-
gentene der ute?

– Stå på folkens, og bli enda  
flinkere enn min generasjon!

FOTO: Karsten Sund



KILDER: Miljøstatus.no  /   FOTO: Michael Haferkamp, Wikimedia Commons

UTRYDDE
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RØDLISTA

FJELLREV
Fjellreven er mindre enn rødreven, 
og holder til høyt til fjells.

Den trives i kulda og er tilpasset et arktisk klima. 
Yndlingsmaten er lemen, men den spiser også hare, 
fugl, planter eller reinsdyrkadavre. I år med mye  
lemen kan fjellreven få mange valper. Det er vanlig 
at en fjellrev får mellom tre og seks valper, men fordi 
det er tøft å overleve i fjellet, er det bare rundt tre av 
10 valper som overlever det første året.

Fjellreven er en av de mest truede dyrene som  
lever i Norge. Dette skyldes at det ble jaktet alt-
for mye på den på 1800-tallet og begynnelsen av 
1900-tallet. Selv om den ble fredet så tidlig som i 
1930, har bestanden fremdeles ikke klart å ta seg 
opp igjen. For å redde fjellreven, har Norge i flere 
år avlet frem fjellrever i fangenskap. De blir satt ut i 
naturen når de er store nok til å klare seg selv.

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

LIVET 
PÅ LAND
FNs bærekraftsmål er verdens felles plan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen år 2030. 
Nå er det under ti år til disse målene skal 
være nådd. Alle land, mennesker og miljøa-
genter må være med på laget!

Bærekraftsmål 15 kalles “livet på land” og hand- 
ler om å beskytte økosystemene og ta vare på 
artsmangfoldet i verden. Over 30 prosent av  
jordens overflate er skog. I skogene finner vi 
flest arter og de er med på å binde karbon som  
hindrer klimaendringer. Det er derfor en viktig del  
av bærekraftsmålene å ta vare på skogene. 

Norske økosystemer har det ganske bra, men vi 
må hele tiden jobbe for å ta vare på naturen. Når 
vi bruker ressurser fra naturen, må det skje på en 
bærekraftig måte som gjør at man ikke ødelegger  
livet i naturen. I andre land gjør man også en veldig 
god jobb med å ta vare på skogen, men miljøkrimi-
nalitet skjer fremdeles. Det betyr at noen skader 
naturen selv om det er forbudt, for eksempel ved å 
skyte dyr det ikke er lov til å jakte på.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Vi må hele tiden jobbe for å ta vare på naturen.
FOTO: Sondrekv, Wikimedia Commons
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TEKST / FOTO:  Miljøagent Selma, lokallagene og Sina Øversveen

Amazonas
Amazonas er den største regnsko-
gen på kloden. Ifølge miljøjournal-
ist Ole Mattismoen ødelegges like 
mye regnskog hver dag tilsvarende 
86 400 fotballbaner, altså flere 
fotballbaner enn det er i Norge og 
Sverige til sammen. Vil du bidra til 
å ødelegge regnskogen?

CO2
Amazonas er den skogen i verden 
som tar opp mest CO2 fra oss, 
og i tillegg slipper trærne i skogen 
ut O2, altså oksygen. Oksygen er 
livsnødvendig for både mennesker 
og dyr, så hvorfor ødelegge dette? 
Vi kan ikke puste uten! Når vi hog-
ger ned regnskogen leter man 
ofte etter gull og olje. Vi gjør det 
også for å få plass til beite eller 
plantasjer for palmeolje. Palmeolje 
brukes til mye mat og sjokolade, 
jeg mener man burde spise mere 
mat uten palmeolje.

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!

Liv
Det bor urfolk i regnskogen. Flere 
steder blir urfolkene forfulgt! I følge 
FN har alle barn rett til et trygt hjem 
og hvis hjemmet deres blir hogget 
ned er det nok ikke trygt. Du hadde 
vel ikke likt å leve i fare. Barn som 
bor der har også rett til lek, hvor 
skal de leke hvis det er grave-
maskiner og tømmerhuggere over 
alt? I regnskogen lever det også 
mange ville dyrearter som kun kan 
leve i regnskogen. Noen av disse 
artene er flodsvinet, jaguaren og 
svartskjeggsaki. Svartskjeggsaki 
er sterkt utryddingstruet og flere 
arter blir nok det hvis vi forset-
ter sånn her! Når vi hogger ned 
regnskogen mister både dyr og 
mennesker hjemmet sitt.

Medisiner
Det er også viktig å ta vare på 
regnskogen fordi den inneholder 
planter og andre vekster som kan 

brukes til medisiner. Hvis vi ikke 
slutter å ødelegge regnskogen, så 
vil viktige medisinplanter gå tapt 
og mange farlige sykdommer vil 
aldri bli kurert. 

Til slutt vil jeg bare si at det er 
viktig at alle hjelper til, vi kan ikke 
redde Amazonas før alle bryr seg. 
Du kan gjøre en forskjell! Jeg men-
er at Brasil ikke klarer å ta vare 
på Amazonas alene, så resten av 
verden må hjelpe. Palmeolje og 
penger er ikke det viktigste her i 
verden. Utforsk Amazonas, ikke 
utrydd den!
  

Hilsen miljøagent Selma (11), 
fra Høvik skole i Lier
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HVA SKJER I 
MILJØAGENTENE?

LESERBREV FRA SELMA



På Veitvet i Oslo har Regjeringen har foreslått å 
bygge et stort fengsel. Da skal de bruke store deler 
av Bredtvetskogen. Det er den eneste nærskogen 
de har på Veitvet og Miljøagentene på Veitvet har 
engasjert seg. Agentene har hengt opp en natursti 
med spørsmål om dyr og plantelivet i skogen, i til-
legg til et stort banner. Noen av barna har hengt 
opp plakater og blitt intervjuet i lokalavisa.

Barn i Norge har ikke stemmerett, men 
alle barn har rett til å si sin mening og 
være en del av demokratiet. 

Barnas klimapanel er valgt av miljøagenter i 
hele landet og skal fremme barns perspektiv på 
klima- og miljøsaker i møte med politikere, både 
i Norge og i utlandet. 

I mars deltok flere miljøagenter, inkludert flere 
av representantene fra Barnas klimapanel, på en 
høring arrangert av parti-
et Venstre. En høring vil 
si at politikere åpner for 
innspill fra vanlige folk – 
og denne høringen var 
helt spesiell, fordi den var 
laget spesielt for barn og 
unge under 20 år! 

Barn og unge som deltok fikk blant annet være 
med å lage en digital ordsky om hva de unge 
mener er det viktigste man kan gjøre for å  
redusere norske utslipp.

Sveinung Rotevatn var 
med på høringen.
FOTO: Bjørn H Stuedal

BARNAS KLIMAPANEL
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Barnas klimapanel 
møter politikere!

Har du et godt svar på hva 
som er det viktigste man 
kan gjøre for å redusere 
norske utslipp? 

Send på mail til bk@miljoagentene.no 

– så ser Barnas klimapanel det!

VEITVETAGENTENE VIL 
TA VARE PÅ SKOGEN



DU TRENGER:
Planker            Spikre             Stokker
Greiner            Kvister             Sag  
Borremaskin

1. Først snekrer du sammen rammen til insekt-
hotellet. Snekre sammen fire brede planker til et 
kvadrat. Dette skal danne hoveddelen av insekt-
hotellet.

3. Sag opp greiner og stokker i ulike størrelser. 
Du kan velge alt fra tynne grener til tykkere 
tømmerstokker. Disse skal være like lange 
som bredden til plankene i rammen.

2. Deretter snekrer du sammen to planker 
og spikrer de fast til hoveddelen. Disse 
plankene må være like brede som plan-
kene i punkt 1. Dette blir taket på insekt- 
hotellet.

SLIK GJØR DU:

LAG ET INSEKTHOTELL
Insekter er viktige. De pollinerer plantene og sørger for at det vokser opp nye. 
Flere steder har insektene mistet leveområdene sine. Når du lager et insekthotell 
får insektene et trygt gjemmested, et sted å legge egg eller overvintre.
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5. Stable greinene og stokkene oppå hverandre 
inni rammen. Fyll ut både tak og hoveddel med 
greiner, stokker og tynne småkvister. Plasser 
hotellet på et lunt, varmt og solfylt sted, gjerne i 
nærheten av planter og blomster som insektene 
kan hente nektar fra. 

4. Bor hull i den ene enden til 
greinene og stokkene. Hullene bør 
være 8-10 cm dype. Det er fint å variere 
størrelsen på hullene. De kan være fire, 
seks og åtte millimeter i diameter.
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PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsordet er: istapper

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

LØSNINGER

Neste utgave av 
Miljøagentrapporten 
er et aktivitetshefte!

PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 1 2021

PREMIEOPPGAVE 3 
- HVEM GÅR IKKE I DVALE OM VINTEREN?
SVAR: Fjellrype

Vinnere:
Theo, 12, Stjørdal        Maja, 11, Brekkebygd



SVAR:

2
1

MAMMA

VRI
IKKE 
TØRR

IKKE 
GUTTER

IKKE 
NEI

REKKE

MOTSATT 
AV INGEN

REGN

TRØTT

DRIKK

2

IKKE 
GAMMEL IKKE 

INN

MENNESKER

STJELE
SKRIK

DAG

FØR

FORSYNT
FORTSATT

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 du kan lese om i dette bladet. 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

Jane Goodall 
bodde med 
sjimpanser.

Bale-apene 
lever i Kina.

Ingen aper 
lever i kalde 
områder.

Dvergsilkeapen 
er verdens 
minste ape.

Neseapen 
er flink til å 
svømme.

Orangutangen 
spiser bare 
kjøtt.

Petter Bøckman 
jobber som 
kokk.

Neseapen bor 
på Borneo.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:15. mai 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: 15. mai 2021.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

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

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

Premieoppgave 3 - Hva heter apene?

1: ________________________      2:  ______________________

3: ________________________      4:  ______________________

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVA HETER DISSE APENE?
Du kan lese om alle disse apene i dette bladet. Husker du hva de heter?

FOTO: Pxhere.com FOTO: Pxhere.comFOTO: Pxhere.com FOTO: Pxhere.com

1. 2. 3. 4.



Grønn trepyton 
av Rebecca (12 år)

Slange, av Astrid (5 år) Slange, frosk og edderkopp av Ine (3 år)

Pilgiftfrosk av Herman (9 år)

Panter i regnskogen, av Helena (5 år)Pilgiftfrosk av Malena (13 år)

BLI MED PÅ OPPDRAG REGNSKOG!

Les mer på miljoagentene.no/oppdrag-regnskog

Snart er fristen for å sende inn kunstbidrag til Miljøagentenes omreisende utstilling om 
regnskog! Send inn bilde av ditt bidrag til regnskog@miljoagentene.no før 30. april.


