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For et år!
2019 vil bli stående som året der barn og unge snudde
klimadebatten for all framtid. I hele landet og over hele
verden har de unge brukt sin rett til å si ifra om at de ønsker et rent miljø og en trygg framtid. Barna er hørt. De har
fått troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre
noe. Alt vi har jobbet for har skjedd i 2019.
Vi har opplevd en eventyrlig vekst på mer enn 50%
støttegivende medlemmer. Dette er året der Miljøagentene tok et steg opp og befinner seg nå blant de største
barne- og ungdomsorganisasjonene i landet. Vi blir hørt
og sett! Samtidig er det ingen grunn til å tro at Miljøagentene har nådd sitt fulle potensiale. Dette er bare starten.
Barna kommer til å fortsette å heve stemmen sin og forvente rask framgang. Det har vært et år fylt med optimisme
og framtidstro. Det vil fortsette. Med 10 år igjen til FNs
bærekraftsmål skal være innfridd, forventer vi at vi nå går
over i en ny tidsepoke der klimahandling står i sentrum. Vi
jobber for barnas framtid, og barna selv viser vei.
Are Shaw Waage,
Daglig leder i Miljøagentene
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HØYDEPUNKTER 2019

Barnas Klimapanel.

Landsleir.

Batterijakten.

Beintøft.

Spesialagentsamling.

Oppdrag havplast.
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LANDSLEIR

Landsleir og landsmøte

Hele landsleiren.

Siste helg i september var 150 miljøagenter og foreldre samlet til landsleir og
landsmøte i Sørmarka i Oslo. Det var rekordhøy deltagelse på et Miljøagentene-arrangement! Det ble en spennende helg med fokus på miljø, aktiviteter og
hva Miljøagentene skal gjøre de neste to årene.
havet, være ute i naturen og sove under åpen himmel og ha
flere miljø-challenges. Aktiviteter som alle kan være med på,
kinoreklamer og skolebesøk ble valgt som det viktigste Miljøagentene kan gjøre for å bli enda flere miljøagenter.

Helga var full av aktiviteter, inkludert natursti, søppelrydding, fuglekikking, dronekurs, kanopadling, klimasøksmål-rollespill med Natur og Ungdom. Alle agentene som var med
på landsmøtet kom med innspill til Miljøagentenes aktiviteter
og viktigste saker de neste to årene. Det som er viktigst for
Miljøagentene er å stoppe global oppvarming, passe på
regnskogen og rense jorda og havet for plast.

Søndag ble valgene avgjort: Til Barnas klimapanel ble det
valgt fire helt nye medlemmer og fire som har vært med før
ble valgt på nytt. Det ble også valg nye medlemmer til Miljøagentenes styre og valgkomiteen.

Miljøagentene har blant annet lyst til å dykke etter plast i
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Råd OG UTVALG

Barnas Klimapanel

Rapporten er lansert både på norsk og engelsk, og vil bli
overrakt til en politikere og andre beslutningstagere i året
som kommer, både innenlands og utenlands.

Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter som ble valgt av miljøagenter
over hele landet i en nettavstemming i
januar 2019. Panelet har i 2019 bestått
av leder Agnes (Nesodden), Penelope
(Oslo), Brage (Sør-Varanger), Ulrik (Fredrikstad), Peter (Asker), Samuel (Kjølsdalen), Una (Indre Fosen), og Tora (Oslo).

Barnas Klimapanel deltok i 2019 på Arendalsuka, hvor de
hadde stand, samt deltok på en rekke arrangementer i ulike
fora, og i samarbeid med en rekke ulike organisasjoner. Foruten
dette deltok paneldeltakere i en rekke ulike møter, møtte mange
fremtredende politikere og samfunnstopper, samt holdt appeller ved flere av de store skolestreikene gjennom året – deriblant
Penelope, Agnes og Tora i Oslo, og Una i Trondheim.
Blant de mange beslutningstakerne som fikk møte Barnas
Klimapanel i 2019 var Gunhild Stordalen, Lan Marie Berg,
Henrietta Fore, Jonas Gahr Støre, Ola Elvestuen, Kjell Ingolf
Ropstad, Trine Schei Grande, og Fredric Hauge.

Spesialagenter

Barnas Klimapanel samler inn innspill om klima og miljø
fra barn over hele landet, og videreformidler disse til politikere og andre beslutningstakere. Innspillene samles inn gjennom en rekke ulike kanaler, blant annet innmeldingsslipper,
skolekampanjene Beintøft og Batterijakten, innsamling av
innspill på Arendalsuka, samt undervisningsopplegget «Det
magiske klasserommet», som vi samarbeider med Redd
Barna om.

Gjennom hele året kan miljøagenter søke om å bli spesialagenter. Miljøagentenes spesialagenter fungerer som
ambassadører for organisasjonen, og de får muligheten til
å representere Miljøagentene i media og andre offentlige
sammenhenger. Andre oppdrag spesialagenter deltar på,
er å stå på stand, verve nye medlemmer, teste aktiviteter
og materiell og bidra i referansegruppe. I 2019 har mange
av våre over 80 spesialagenter vært synlige og til stede i
en rekke medieoppslag, på arrangementer og i møter med
politikere og samarbeidspartnere.

I 2019 laget de den femte årlige rapporten basert på innspill fra barn over hele landet. Rapporten speilet det siste
årets enorme miljøengasjement blant barn og unge, og fikk
navnet «Barnas klimaopprør». Årets rapport er lagt opp med
et hovedkapittel, som omhandler ungdommens globale klimaopprør, skolestreikerne, og den offentlige debatten om
klimakrisen. Andre del omhandler mer faglige kapitler om
ulike temaer barn i Norge er opptatt av.

I mars ble det arrangert en samling for alle spesialagentene på Strandheim leirsted i Røyken kommune. Det ble en
helg fylt med morsomme og spennende aktiviteter, der spesialagentene fikk opplæring og mer kunnskap om de ulike
miljøsakene barn er opptatte av.
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FINNMARK
Sør-Varanger,
Alta

TROMS
Tromsø

I 2019 ble det registrert 20 nye
lokallag i Miljøagentene og
3 lokallag ble lagt ned.

NORDLAND

I 2019 har Miljøagentene et rekordhøyt antall lokallag –
aldri før har vi vært over 60 aktive lokallag! Miljøagentenes
lokallag er spredt over hele landet, og gir barn mulighet
til å utvikle sitt miljøengasjement sammen med andre.
Lokallagene arrangerer spennende aktiviteter, opplæring
og aksjoner i nærmiljøet. Ved utgangen av 2019 hadde
Miljøagentene 63 lokallag over hele landet. I tillegg hadde
Miljøagentene følgende fylkeslag, Hordaland, Akershus,
Oslo, Trøndelag, Vestfold og Nordland.

SOGN OG
FJORDANE
Kjølsdalen

Vågan, Bodø,
Andøy

TRØNDELAG

Byneset, Malvik, Heimdal,
Risvollan, Sverresborg, Åsvang,
Levanger, Inderøya, Lilleby,
Klæbu, Flatanger, Ørland,
Meråker og Stjørdal,
Indre Fosen,
Steinkjer

MØRE OG
ROMSDAL

Rauma, Herøy

HEDMARK
Stange

HORDALAND

OPPLAND
Jevnaker og
Lunner

Kringlebotn, Stord
Bergendalen Gård,
Askøy

AKERSHUS
Asker, Nesodden,
Ullensaker, Kolbotn,
Fornebu, Drøbak
Ås

OSLO

Oslo Montessoriskole,

Kjelsås, Bjølsen, Veitvet
Linderud, Lindern,
Grünerløkka,
Oslo Sør

ROGALAND

Karmøy, Grannes,
Haugesund,
Storhaug

BUSKERUD
ØSTFOLD

VEST-AGDER
Kristiansand,
Flekkefjord

AUST-AGDER
Arendal

TELEMARK
Grenland

VESTFOLD

Sandefjord, Re,
Lardal, Larvik

Kråkerøy, Askim
Spydeberg,

Spikkestad
Lier

AKTIVITETER I LOKALLAGENE
Det er stor variasjon mellom de ulike lokallagene våre, både når det gjelder aktivitetsnivå og typer aktiviteter. Her er eksempler på aktiviteter gjennomført i 2019:
Miljøagentene i Lier har hatt biehusverksted og klesbyttemarked.

Miljøagentene i Alta var på hundekjøringstur.
Miljøagentene i Arendal arrangerte klimastreik og var
til stede på Arendalsuka. Leder Ole Christianio holdt appell begge steder.

Miljøagentene på Lindeberg ble startet opp mot slutten av 2019 og startet det hele med å invitere til gaveverksted i Lindeberglokalet.

Miljøagentene i Asker har vært på tur i skogen og delt
ut pepperkaker til kollektivreisende.

Miljøagentene på Nesodden har blant annet besøkt
Drøbak akvarium og snekret fuglekasser.

Miljøagentene på Askøy deltok på den store
skolestreiken i mars, og leder Lukas holdt appel for over
3000 demonstranter.

Miljøagentene på Oslo Montessoriskole har hatt
strandryddedag og jobber for at skolen skal bli «Grønt
flagg»-skole.

Miljøagentene på Grannes ble opprettet i 2019, og
hadde blant annet søppelrydding og insektshotellverksted på årsplanen.

Miljøagentene i Sandefjord sendte brev til Sandar
Idrettslag for å oppfordre dem til å tenke grønt når de skal
arrangere Sandarcupen, og de laget også plastkunst.

Miljøagentene i Grenland arrangerte ryddeuke, og fikk
påvirket ordføreren i Porsgrunn til å jobbe for at Porsgrunn skal bli en plastfri by.

Miljøagentene på Spikkestad startet opp på våren
2019 og har arrangert ryddeaksjoner.

Miljøagentene på Grünerløkka har deltatt på Mitt
Grønne Oslo og Generation Games.

Miljøagentene i Spydeberg var med å bøle for klima,
de har hatt tacokveld og deltatt på lysmarkering for Klimasøksmålet sammen med Miljøagentene i Askim.

Miljøagentene på Heimdal deltok på Kattemdagen.

Miljøagentene på Sverresborg var på besøk på Nidar
sjokoladefabrikk i november. De fikk smaksprøver, og fikk
vite hva Nidar gjør for å være bærekraftige.

Miljøagentene på Kjelsås ble startet i 2019 og har
rukket å gjennomføre mange aktiviteter, de har lært om
fremmede arter på skogstur, deltatt på Grønn Festival og
hatt gjenbruksverksted.

Miljøagentene på Stord plantet poteter på torget i Leirvik, og laget senere potetchips av dem. I tillegg la de frem
innspill til kommuneplanen for ordføreren.

Miljøagentene på Kolbotn var på overnattingstur på
Vangen.

Miljøagentene på Veitvet har laget fuglemat, deltatt
på åpningshelg for Miljøhovedstadsåret og besøkt Oslo
besøkssenter for våtmark ved Østensjøvannet.

Miljøagentene på Kringlebotn besøkte Akvariet i Bergen, hvor de lærte mye om livet i havet.

Miljøagentene i Kristiansand hadde droneopplæring.

Miljøagentene på Jevnaker og Lunner hadde akedag
like etter at de arrangerte oppstartsmøte med fuglekassesnekring i mars.

Miljøagentene på Kråkerøy deltok på Tall Ships Races
i Fredrikstad.

Miljøagentene i Meråker og Stjørdal tok vannprøver,
som de fikk studert og DNA-testet på Norsk institutt for
naturforskning

Miljøagentene i Ørland arrangerte klesbyttedag og
fuglekassesnekring.

Miljøagentene i Levanger startet opp igjen, og arrangerte klimastreik som første aktivitet på en stund.

Miljøagentene på Ås har vært på overnattingstur til
Håøya, der besøkte de Naturverkstedet. Dagen etter dro
de videre på klimautstilling.
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MILJØAGENTENE I MEDIA
Nyhetsåret 2019!
Miljøagentene har fått en del oppmerksomhet i media i
2019, spesielt i forbindelse med skolestreiker. Enkelte uttalelser fra miljøagenter har fått nasjonal oppmerksomhet og miljøagenter har også hatt innslag både på TV og radio. Mye av
den totale omtalen gjelder skolekampanjene. For eksempel så
ble Batterijakten nevnt i 179 nyhetsoppslag, Beintøft nevnt i
147 og Oppdrag Havplast nevnt i 40 nyhetsoppslag. Lokale
ryddeaksjoner fikk god lokal dekning hele året.

Heike kommenterer politisk utspill på NRK.

Bergens Tidende.

Batterijakten på NRK Supernytt.

Klimabrølet på NRK.
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SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER
Miljøagentene har et tett og godt samarbeid med flere andre norske miljø- og utviklingsorganisasjoner.

vært aktiv deltaker på flere relevante kurs og seminarer gjennom hele året. Miljøagentene har særlig jobbet aktivt for at
LNU i større grad skal sette fokus på barneorganisasjoner.
Miljøhuset. Sekretariatet holder til i fine lokaler i Mariboes
gate i Oslo sentrum, der vi også finner samarbeidsorganisasjoner som Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, Sabima, Spire og Framtiden i våre hender.
På denne måten har vi hele tiden kort vei til miljø- og utviklingsfaglig kompetanse som vi har benyttet oss av i flere
samarbeidsprosjekter gjennom året.

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene har
hatt et godt samarbeid gjennom året, både lokalt og nasjonalt. Nasjonalt har vi samarbeidet om en klimadag på Arendalsuka og vi har vi deltatt i en designkonkurranse om et nytt
KLP-bygg i Bjørvika, der klimasaken skal få god plass.

Natur og Ungdom er Miljøagentenes naturlige storesøster.
Medlemmene er litt eldre enn våre, men vi har samme syn
på mange viktige miljø- og klimaspørsmål. I januar holdt vi
hilsningstale på Natur og Ungdoms landsmøte, til stor jubel
og trampeklapp fra publikum.

FN har vært viktig for å få til mye av arbeidet med Barnas
Klimapanel. FNs Klimapanel er velvillig til å sette av tid til å ta
i mot innspill fra Barns Klimapanel, blant annet i forbindelse
med klimatoppmøtet i Bonn.

Naturvernforbundet er de voksnes miljøvernorganisasjon
og en viktig samarbeidspartner på flere områder. Sammen
tilbyr vi et familiemedlemskap der miljøagentenes foresatte
kan være medlem i Naturvernforbundet. Vi har gjensidig styrerepresentasjon og et administrativt samarbeid.

Forum for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon
hvor Miljøagentene er medlem og sitter i styret. I 2019 har vi
samarbeidet om å sette fokus på FNs bærekraftsmål, blant
annet gjennom filmprosjektet Mission Impact.
Frivillighet Norge er den største paraplyorganisasjonen
for frivillig sektor i Norge. Miljøagentene ble medlem i 2017,
og har vært aktiv med i nettverket gjennom aktiv deltakelse
og synlighet på flere relevante kurs, seminarer og møteplasser. Frivillighet Norge jobber i særlig stor grad med rammevilkår for frivilligheten.

Redd Barna ble en samarbeidspartner for Miljøagentene i
2016, om klasseromsundervisningsopplegget «Det magiske
klasserommet - Klima». Gjennom aksjonen Beintøft, har vi
ledet mye trafikk inn til dette tilbudet. I 2019 har vi startet et
arbeid for å oppdatere og fornyet dette.
Syklistenes Landsforbund har blitt en god partner i 2017,
gjennom vår felles interesse i miljøvennlig transport. Samarbeidet har særlig vært konsentrert omkring Beintøft, og
ukesoppdraget som satte fokus på sykling til og fra skolen.

Hold Norge Rent er en ny paraplyorganisasjon for både offentlige, private og frivillige organisasjoner som er opptatt av
forsøpling, og Miljøagentene har vært medlem siden første
driftsår i 2015. I 2019 har vi særlig hatt kontakt med Hold
Norge Rent i forbindelse med strandryddeprosjekter og
strandkartlegging med droner.

WWF har i mange år vært en partner som deler av sin
kunnskap om truede dyrearter. Medlemsbladet Miljøagentrapporten henter stoff fra WWF til de fleste utgivelser.
WWF holdt en hilsningstale til vårt landsmøte.

LNU er landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, som har omkring 100 medlemsorganisasjoner. Miljøagentene ble fullverdig medlem av LNU i 2016, og har
Ulrik på Regnskogfondets
30 års-jubileum.
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KAMPANJER

Batterijakten
jøagentenes arbeid med resirkulering og gjenvinning, og
ble i 2019 støttet av Clas Ohlson, Batteriretur og Varta.
I løpet av tre uker ble hele 101 tonn batterier samlet inn
til gjenvinning. Landets beste batterijegere var 4C ved Vigernes skole i Skedsmo!

I 2019 ble Batterijakten arrangert for syvende gang med
over 15.000 deltakere og Stian Sandø som årets ambassadører. Alle fjerdeklassinger kan delta i Batterijakten, som
handler om å samle inn flest brukte batterier og levere
dem inn til gjenvinning. Kampanjen støtter opp om Mil-

Beintøft
Miljøagentene jobber for miljøvennlig transport og kutt av
klimagassutslipp, og i 2019 arrangerte vi for fjerde gang
Beintøft – en nasjonal konkurranse for hele barneskolen der
vi ønsker å inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt
til skolen. Over 55 000 elever deltok i årets konkurranse,
og gikk til sammen 1 282 807 km, som tilsvarer over 32
ganger rundt jordkloden! Konkurransen gikk over fire uker,
og hver uke var delt opp i temaer med tilhørende ukesoppdrag: trafikksikkerhet, natur og friluft, matpakkens reise og
forsøpling. Det var 7B ved Bergseng skole i Harstad som
ble kåret til den til Norges tøffeste klasse og stakk av med
hovedpremien på 30.000 kroner.

10

Kul Turbuss
Sparebankstiftelsen DNB. Barn fra 2. til 6. klasse var med
og lærte om marin forsøpling, sortering og resirkulering i
praksis.

I mai ble 5 forskjellige skoleklasser fra Oslo-område med
Miljøagentene på busstur ut til strender for å delta på ryddeaksjoner, i samarbeid med KulTurbuss, et initiativ fra

Oppdrag Havplast
Oppdrag Havplast ble gjennomført for andre gang i samarbeid med Finn.no, med 225 påmeldte klasser på 5. trinn.
Klassene ble utfordret til å rydde en strand eller vassdrag
i sitt nærmiljø, og fylle inntil 20 sekker med herreløst avfall
som ellers ville ha endt opp i havet. Etter fullført oppdrag
fortalte de om sine opplevelser ved å laste opp tekst og
bilder i brukt-portalen Finn.no, og disse annonsene ble
så “kjøpt”, sånn at klassene fikk et bidrag til klassekassen
som takk for innsatsen. Kampanjen skapte stort engasjement og fikk mye oppmerksomhet over hele landet.

Plastrydding med droner
I 2019 hadde Miljøagentene et spennende pilotprosjekt
støttet av Handelens Miljøfond og LNU. Det gikk ut på å holde
kurs for miljøagenter i droneflyving, slik at droner kan brukes
til å lete etter søppel ved strandryddeaksjoner og søppelrydding i lokallagene. Det ble holdt kurs og ryddeaksjoner i flere
lokallag og mange barn valte å være med på dronenatursti på
landsleir, som var en veldig populær aktivitet.

Havplastprisen for ekstraordinær innsats: 5. trinn på
Gamleveien skole

Havplastprisen for beste
kunst: 5. trinn på Eide skole
i Grimstad

Skolebesøk om plast og
marin forsøpling
Gjennom hele året har Miljøagentenes ansatte holdt skoleforedrag om marin forsøpling, støttet av Miljødirektoratet. Til sammen besøkte vi over 30 skoler, holdt i overkant av 60 foredrag
for mange hundre elever. Tilbudet er veldig populært blant
lærere og vi opplever at det skaper bra engasjement for elevene, samtidig som det er en måte å spre synlighet og rekruttere
til organisasjonen.

Havplastprisen for beste Finn-annonse: 5. trinn på
Lillemoen skole
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Miljøagentene og FINN inngikk i
fjor et viktig samarbeid – vi var nemlig
begge enige i at det er for mye plast i
havet, og at vi ville gjøre noe med det. I
2019 videreførte vi Oppdrag Havplast
og inviterte 5. klassinger fra hele landet til å gjøre noe for havet og de som
bor der. FINN stilte med poser og
hansker som ble sendt ut til påmeldte
klasser sammen med Miljøagentenes
Ryddeveileder og annet undervisningsmateriell. Klassene
dro ut og ryddet sine lokale strender, og solgte plasten på
FINN.no – Norges største markedsplass. Vinn-vinn for både
skoleklassene og havet!

SAMARBEIDSPARTNERE
Clas Ohlson og Miljøagentene har et langvarig og
spennende samarbeid. Miljøagentene skal hjelpe Clas
Ohlson med å bli mer miljøvennlig, og Clas Ohlson støtter
Miljøagentene så vi kan bygge en større og enda bedre
organisasjon. Sammen med Clas Ohlson, Batteriretur og
Varta arrangerte vi Batterijakten også i 2019, og det ble en
meget vellykket aksjon, med stort engasjement blant elevene og betydelig medieomtale.

Älvsbyhus er en svensk ferdighusprodusent med virksomhet
i Norge. Miljøagentene og Älvsbyhus har i 2019 samarbeidet om å sende ut gratis byggesett for fuglekasser til SFOer i hele Norge. Hoveddelen av
prosjektet ble gjennomført på høsten, slik at fuglekassene
var klare til å bli hengt ut på våren.

Hero tolk er en av de største leverandørene av tolketjenester på markedet. Hero Tolk ønsker å bidra til et
bedre miljø og bedre bruk av tolkeressursene. Grønn Tolk
er en telefontolk som ikke krever reise og dermed ikke forurenser miljøet. Hero Tolk støtter Miljøagentene med 1 kr. per
telefonoppdrag.

REV Ocean er et initiativ som satser på å
ta vare på havet. REV Ocean er opptatt av
innovasjon, samarbeid og informasjonsdeling. Prosjektet består i å skape et verdenssenter for Havkunnskap, et ultramoderne
havforskningsskip og en verdensomspennende database
med kunnskap om havet. Det synes vi i Miljøagentene er
flott. REV Ocean er også opptatt av barnas perspektiv.
Derfor har Miljøagentene og REV Ocean i 2019 inngått et
samarbeid hvor målet er å gi norske barn innsikt og informasjon i havforskning og kunnskap av havene tilgjengelig
for norske barn.

Varta produserer over 1,2 milliarder alkaliske batterier i året
og er opptatt av at disse skal gjenvinnes – akkurat som Miljøagentene. Varta og Miljøagentene har i flere år samarbeidet
om Batterijakten.
I 2109 gikk vi sammen med Orkla Foods
om å planlegge en ny skolekampanje
for elever som jobber med mat og helse
faget på 5.-7. trinn. Sammen ønsker vi å
øke bevisstheten om at også maten vi spiser har betydning
for natur og miljø. I januar skal 250 skoleklasser konkurrere
om å lage et klimavennlig måltid. Dette gjør vi parallelt med at
Orkla innfører en klimamerking for egne produkter. Sammen
gjør vi en forskjell med lek, moro og mye læring for norske
skoleelever. Kampanjen heter Klimakokkene.

Kampanjen “hjem til naturen” ble
gjennomført også i 2019, med fokus
på artsmangfold og bestanden av pollinerende insekter. Under Arendalsuka
satte vi også fokus på Mikrohus, som
kan være et klimavennlig boalternativ for mange.

Miljøagentene får også uvurderlig støtte fra:
– Handelens Miljøfond for å gjennomføre droneprosjektet.

– Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner til støtte for gjennomføring droneprosjektet
sammen med lokallag.

– NORAD til å sette fokus på globale miljø- og utviklingsspørsmål i våre agentoppdrag, medlemsblad, kampanjer og foredrag.

– Samferdselsdepartementet til videreutvikling av Beintøft for å sette fokus på trafikksikkerhet i Norges største
gå-til-skolen-kampanje.

– Miljødirektoratet til støtte til gjennomføring av Beintøft,
skoleforedrag og landsleir.

I tillegg ønsker Miljøagentene å takke for
gaver vi mottok i løpet av 2019 fra:

– Klima og Miljødepartementet gjennom grunnstøtte og
drift som miljøorganisasjon.

Norsk Lastbærer Pool, Arm Event, Team Arm, Kystverket,
Ølnessjøen FUS barnehage, Konnerud skole, MDG Namsos, Brobekk Barnehage, Expandia Moduler, JM Norge,
Fazer Food og Northern Beat AS.

– Barne- og Likestillingsdepartementet til grunnstøtte
og drift som barneorganisasjon.
– Frifond til drift og aktiviteter i lokallagene.

Takk til alle som bryr seg om miljøet og
Miljøagentene.
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MILJØAGENTRAPPORTEN

Hvert nummer er fylt av oppgaver, miljøtips, miljønytt, artikler for fordypning og hemmelige oppdrag som leserne kan
gjennomføre. Opplaget har i snitt ligget på 12.618 eksemplarer. Med hjelp fra ulike samarbeidspartnere, har vi hatt
muligheten til å tilby Miljøagentrapporten til hele skole-Norge
gjennom SubjectAid, en bedrift som tilbyr lærere å bestille gratis materiell. Utgavene som var tilgjengelig gjennom
ordningen opplevde stor popularitet, og totalt sendte vi ut
20800 eksemplarer til skoler i løpet av 2019, inkludert et opplag på 3000 av en revidert versjon av plast-bladet fra 2018.

Det ble utgitt fem nummer av Miljøagentrapporten i 2019, hvorav ett var et aktivitetshefte og de fire andre hadde temaene sport,
fugler, urfolk og gjenbruk.

Hemmelige oppdrag
I hver utgave av Miljøagentrapporten får alle miljøagenter et hemmelig oppdrag fra Hovedkvarteret.
Oppdraget går ut på at de skal undersøke miljøet, lære
noe nytt, formidle kunnskap om miljø og klima eller prøve ut
miljøvennlig løsninger. I 2019 har vi hatt følgende hemmelige
oppdrag:
1. Hvor miljøvennlig er ditt lokale idrettslag?
2. Bytt til deg nye klær!
3. Les bøker om klima og miljø.
4. Plukk med deg søppel på tur.
5. Gjenbruksjakt!
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GLOBALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Gjennom Informasjonsstøtten fra NORAD
har Miljøagentene i flere år satset på
informasjonsarbeid rettet mot barn
knyttet opp mot globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Utviklings-tematikk i Miljøagentrapporten:
Miljøagentrapporten nr. 1 2019 - Sport:
- Arbeidskraft på billigsalg (4 sider)
- Verdens truede dyr: Nebbdyr
- Arons reisebrev fra klimaforhandlingene i Katowice

I 2019 har vi videreført denne satsingen, blant annet ved å
ha faste utviklingssaker i alle numre av Miljøagentrapporten.
Gjennom spredning av bladet ut over egen medlemsmasse,
har enda flere barn kunnet lære om utviklingsproblematikk.
På nettstedet vårt har vi en egen menyknapp med tittel
«Verden», som jevnlig er blitt oppdatert med internasjonal
informasjon, og inneholder lærerikt og spennende stoff om
globale miljøutfordringer.

Miljøagentrapporten nr. 2 2019 - Fugler:
- Fuglenes fantastiske evner
- Hva truer fuglene?
- Fugler i regnskogen
- Verdens truede dyr: Kakapo
- Miljøjournalisten: Regnskogen (av Amalie, 6. klasse)
Miljøagentrapporten nr. 3 2019 - Aktivitetshefte:
- Quiz og andre oppgaver med fokus på Arktis
- Oppgaver med Madagaskar og dyrearter i fokus
- «Tomgangsaksjon» med fokus på luftforurensing i byer
- Oppgaver med Kina, dyrelivet og befolkning i fokus
- FNs bærekraftsmål
- Oppgaver med Stillhavsøyer, havstigning og global oppvarming i fokus
- Aktiviteten «vannstafett» med fokus på tørke og vannforsyning
Miljøagentrapporten nr. 4 2019 - Urfolk:
- Hvem er urfolk?
- Samisk miljøkamp
- Blir ørkenene større?
- Visste du at…? om urfolk
- Inuitter og klimaendringer
- Kjemper for regnskogen
- Står sammen i kampen mot klimaendringer
- Verdens truede dyr: Fossa
- Kampen for urfolk og miljø går hand i hand
- Quiz om urfolk

Miljøagentrapporten nr. 5 2019 - Gjenbruk:
- Kampen om jordens ressurser
- Visste du at…? om forbruk og gjenbruk
- Hus av plastflasker
- Verdens truede dyr: pilgiftfrosk
- Klimastreik i Rettighetsslottet
- Quiz om forbruk og gjenbruk
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NETTSIDE OG NETTBUTIKK
Miljøagentene har en egen nettside,
www.miljoagentene.no som har opplevd
svært gode besøkstall i 2019.
Totalt hadde vi over 280 000 besøk fra over 210 000 unike besøkende i løpet av 2019. Dette gir en økning på over
90% (n=135 000) i besøkstall og omtrent 90 % (n=99
000) i besøkende sammenlignet med fjoråret. Det er aktivitetsseksjonen som blir mest besøkt, fulgt av faktaartikler om
miljøutfordringer i verden. Statistikken viser hyppigst besøk i
forbindelse med de nasjonale skolekampanjene, mens det er
en nedgang i antall besøkende i løpet av sommermånedene
og på slutten av året. I 2019 var det også stor trafikk på nyhetssaker om skolestreiker.
Miljøagentene har også en egen nettbutikk, der man enkelt kan bestille profileringsmateriell som handlenett og klær.
Denne har vært hyppig benyttet av både enkeltpersoner, medlemmer, barnehager, skoler og Miljøagentenes lokallag.

SOSIALE MEDIER
Sosiale medier har vært et viktig verktøy
for å nå ut med Miljøagentenes budskap
i 2019.
Ved årsskiftet hadde vi 6050 følgere på Facebook (en
økning på 15% fra 2018) og omtrent 4600 på Instagram,
en liten økning. På Twitter hadde vi omtrent 2400 følgere,
men lite aktivitet. Vi bruker også Snapchat til å kommunisere
fra arrangementer.
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MEDLEMSSTATISTIKK OG VERVING
Verden trenger flere miljøagenter og gjennom hele året har vi satt fokus på medlemsrekruttering og verving.
Antall betalende medlemmer
Alle tall er hentet fra vår medlemsdatabase Hypersys, og er basert på tellende medlemmer, etter Fordelingsutvalgets kriterier.
År

Betalende
medlemmer

Økning
i antall

Økning
i prosent

Registrerte
medlemmer

Betalingsprosent

2015
2016
2017
2018
2019

3580
3682
4516
5720
8791

406
102
834
1204
3071

12,8
2,8
22,7
26,7
53,7

6377
7572
10307

70,8
75,5
85,3

Fra 2018 til 2019 har vi hatt en medlemsvekst på 3071 tellende medlemmer, en økning på 53,7 prosent.

Årsaker til medlemsvekst
Kampanjer. Beintøft og Batterijakten er de to store kampanjene som fører til mange nye medlemmer. Når disse kampanjene pågår, merker vi en stor vekst i innmeldingsantallet.
I 2019 hadde vi registrert over 1000 medlemmer i løpet av
Batterijakten.

Synlighet
Klimastreik og kampanjer og reklamedager fører til ekstra
stor synlighet i media, og dette merket vi også på antallet
innmeldinger.
Medlemskapstyper
Miljøagentene tilbyr fire ulike medlemstyper

Aktivitet i lokallag og stand
Aktiviteter med stand og arrangementer i lokallag er også
et godt bidrag for å verve nye medlemmer. Verdens Kuleste
dag og Arendalsuke ga oss mange innmeldinger (over 60
VKD og over 50 AU) der de som meldte seg inn kunne
betale kontingent på stedet, enten via Vipps eller kontant,
og de kunne også ta med seg velkomstpakken hjem.

- Hovedmedlemskap koster 100 kr i året pr barn. Vi har
satt en makspris på 200 kr pr familiehusstand.
- På høsten tilbys nye medlemmer et medlemskap for
resten av inneværende og samt hele påfølge år til en totalpris på kr 100.
- Gjennom familiemedlemskap kan miljøagenters foresatte bli medlem i Naturvernforbundet til en redusert pris.

Gode rutiner
I 2019 endret vi rutiner om å sende velkomstpakker etter
betaling. Det førte til at vi hadde flere betalende medlemmer.
Medlemskonsulent innførte effektive rutiner med å sende
påminnelse om betaling via epost, sms og post har ført til
en økning i betalingsprosent fra 2018 til 2019 på 13 %. Vi
fortsetter å utvikle gode rutiner for betalingsoppfølging, med
mål om at betalingsprosenten vil bli enda høyere i 2020.

- Voksne som har verv i Miljøagentene har gratis medlemskap.

Oppdatert medlemsregister
Vi har fokusert mye på å holde medlemsregisteret oppdatert,
både med tanke på kontaktinformasjon og fakturainformasjon til medlemmene, men også med tanke på å melde ut
medlemmer som ikke har betalt de siste årene.
Verving
Det er lett for enkeltmedlemmer å verve nye medlemmer, og
alle miljøagenter får vervekuponger, som de kan bruke for å
verve venner og kjente. Når miljøagenter melder seg inn via
nettskjema kan de også oppgi hvem som har vervet dem.
Miljøagenter mottar vervepoeng, som de kan bruke på utstyr
fra Miljøagentenes nettbutikk.
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ANSATTE VED HOVEDKVARTERET
Følgende har vært ansatt for kortere eller lengre tid i 2019:
Are Shaw Waage har vært daglig leder og sjefsagent, med
ansvar for organisasjonens utvikling, økonomiske drift og
ansatte.

Ingvild Wollstad er grafisk formgiver med ansvar for det
visuelle uttrykket i organisasjonens utgivelser. Ingvild er også
redaktør for Miljøagentrapporten.

Julie Vestgren Pettersen har vært prosjektleder med ansvar for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeid.

Marte Randby Steinskog har hatt ansvar for lokallag
og aktiviteter i Oslo og Viken, samt organisasjonsrettede
prosjekter.

Kaspar Tjeldflaat Steudel har vært prosjektleder med
ansvar for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeid (fra
februar).

Mari Ese har hatt ansvar for lokallag og aktiviteter i Østfold
(fra august).

Annam Chaudhry har vært prosjektleder med ansvar for
kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeid (fra oktober).

Bjørn Erik Løken har hatt ansvar for lokallag og aktiviteter i
resten av landet, samt organisasjonsrettede prosjketer.

Stig Rygh-Johansen har vært prosjektleder med ansvar
for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeid (til august).

Sina Øversveen har vært ansvarlig for gjennomføring av
strandrydding med droneflyvning (fra mars).

Janne Randgaard har vært organisasjonskonsulent med
ansvar for medlemsrettede aktiviteter (fra september).

Elga Motrøen har vært økonomi og administrasjonsrådgiver
(fra november).

Rasmus Norsted har vært ansvarlig for medie- og kommunikasjonsarbeidet og for drift av nettsiden.

Hanne Haugsnes Jensen har vært økonomi og administrasjonsrådgiver (til september).

Marta Radwanska har organisasjonskonsulent med ansvar
for medlemsregister.

Helen Mehammer har vært kommunikasjonsrådgiver
(februar til oktober).

SENTRALSTYRET
Sentralstyret ble valgt av landsmøtet i september 2019:
Alvhild Hedstein – leder

Anders Haug Larsen – styremedlem

Øystein Solevåg – nestleder

Hege Torghatten – styremedlem

Danat Tekie – styremedlem

Anders Randøy – styremedlem valgt av Natur og Ungdom

Moussa Forfana – styremedlem

Kaspar Tjeldflaat Steudel – styremedlem valgt av ansatte

Signe Lindbråten – styremedlem

Silje Ask Lundberg – observatør valgt av Naturvernforbundet
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