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2020 har også hatt store oppturer. Klimakokkene ble arrangert for første gang i begynnelsen av året og da landet stengte ned i mars, startet Miljøagentene opp med
prosjektet Dagens Oppdrag. I organisasjonen har 2020
vært preget av agenter som sådde frø mens de hadde
hjemmeskole og TV-aksjonen som ble gjennomført digitalt. Mange miljøagenter fikk vist fram sitt engasjement for
et plastfritt hav og samlet inn penger til WWF og søppelprosjekter i Sørøst-Asia. I september la deltagerne i
Beintøft mer enn en million bilfrie kilometer bak seg. Og
ikke minst har Miljøagentene nok en gang rekordmange
medlemmer!

Årsregnskap
Styrets årsberetning

Pandemien har ikke stoppet miljøengasjementet til Miljøagentene! Både store og små har lært mye i 2020. Krisehåndteringen av pandemien viser at med konkrete tiltak
og vilje kan man få til mye. Miljøagentene tar med seg det
framover. Barn har rett til å si ifra og rett til å bli hørt, noe Miljøagentene og våre støttespillere vil fortsette å arbeide for.
Sonja Silvana Lubiana,
daglig leder i Miljøagentene
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HØYDEPUNKTER 2020

6. trinn ved Rosseland skole vant Beintøft 2020.

Barnas Klimapanel sendte inn regjeringens nye klimamål til
FN i februar.

Frøagentene var årets store prosjekt for medlemmer.

Miljøagentene lagde årets TV-aksjonslåt og spilte inn
musikkvideo.

Spesialagentsamling med engasjerte agenter ble arrangert i februar.
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Råd OG UTVALG

Barnas Klimapanel

Koronapandemien medførte at det var vanskelig å møtes
fysisk i 2020, og mye av aktiviteten som var planlagt måtte
avlyses. Vi hadde én fysisk samling, i forbindelse med spesialagentsamlingen i februar 2020. På denne besøkte vi
blant annet Cicero Redd Barna og Sveinung Rotevatn. I
forbindelse med møtet med Sveinung Rotevatn, ble Barnas
Klimapanel spurt om å trykke «send» på Norges forsterkede klimamål. Utover denne samlingen, hadde vi månedlige
teamsmøter, samt et utvidet digitalt skrivemøte i juni. Enkeltmedlemmer fra Barnas Klimapanel deltok på en rekke arrangementer gjennom året.

Barnas klimapanel ble valgt gjennom en
nettavstemning og på landsmøtet i september 2019. Panelet besto i 2020 av
leder Tora (Oslo), nestleder Dina (Oslo),
Brage (Svanvik), Ulrik (Fredrikstad), Milla
(Florø), Torje (Ås), Bjørn Einar (Trondheim), og Isa (Oslo).

Spesialagenter

Barnas Klimapanel samler inn innspill om klima og miljø
fra barn over hele landet, og videreformidler disse til politikere og andre beslutningstakere, blant annet gjennom å lage
en årlig rapport. Innspillene samles inn gjennom en rekke
ulike kanaler, deriblant «Det magiske klasserommet», som vi
samarbeider med Redd Barna om.

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 2020 har mange spesialagenter
vært synlige og til stede i en rekke medieoppslag, på arrangementer og i møter med politikere og samarbeidspartnere,
særlig i forbindelse med TV-aksjonen. Digitale appeller og
videohilsener er kjekt! Flere har også deltatt på digitale møter
for å lære mer og bli kjent med de andre spesialagentene.

Årets rapport var en videreutvikling av rapporten fra 2019.
Den tok for seg hvordan verden har reagert på koronapandemien, og stiller spørsmål ved om ikke dette viser at
vi kunne handlet langt mer resolutt i møtet med klimakrisen også. Rapporten har fire kapitler: «Pandemien viser at vi
kan!», «Barnas klimaopprør», «Ta vare på naturen» og «Alle
kan bidra». Viktige funn fra Redd Barnas klimaundersøkelse
fra november 2020 ble inkorporert i rapporten. Rapporten
og denne klimaundersøkelsen ble lagt frem på en digital
samling i desember, hvor Torje og Tora fra Barnas klimapanel deltok, sammen med blant andre Sveinung Rotevatn og
Espen Barth Eide.

Vi var tidlig nok ute til at spesialagentsamlingen i 2020 ble
gjennomført før koronapandemien kom til Norge og rundt 30
agenter var med på samling på Strandheim leirsted i Asker
kommune i februar. 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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TROMS OG
FINNMARK
Sør-Varanger
Tromsø, Alta

I 2020 ble det registrert 6 nye lokallag i
Miljøagentene og 2 lokallag ble lagt ned.
Kommune- og fylkessammenslåing
endret noen lokallag i 2020.
Miljøagentenes lokallag er spredt over hele landet,
og gir barn mulighet til å utvikle sitt miljøengasjement
sammen med andre. Ved utgangen av 2020 hadde
Miljøagentene 66 lokallag, men ikke alle hadde
aktivitet i 2020. Alle landets fylker hadde minst ett miljøagent-lokallag. I tillegg hadde Miljøagentene følgende
fylkeslag: Nordland, Vestland, Viken, Vestfold og
Telemark, Oslo og Trøndelag.

NORDLAND
Vågan, Bodø,
Andøy

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

MØRE OG
ROMSDAL
Rauma, Herøy

VESTLAND
Bergendalen gård,
Kjølsdalen, Stord
Kringlebotn, Askøy
Fyllingsdalen

OSLO

INNLANDET
Stange

Oslo Sør, Bjølsen
Frogner, Grünerløkka
Kjelsås, Lindeberg
Oslo Montessoriskole
Veitvet, Tøyen

ROGALAND
Haugesund
Karmøy, Grannes
Storhaug

AGDER
Arendal, Flekkefjord
Kristiansand
Vennesla

VIKEN

VESTFOLD
OG TELEMARK
Færder, Grenland, Lardal,
Re, Sandefjord
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Askim og Spydeberg,
Asker, Drøbak, Fredrikstad
Halden, Lier, Nordre Follo,
Jevnaker og Lunner,
Nesodden, Fornebu,
Spikkestad, Ås, Moss,
Ullensaker

AKTIVITETER I LOKALLAGENE
Koronapandemien preget aktivitetsnivået i 2020, også for lokallagene i Miljøagentene. Mange lokallag måtte avlyse eller utsette aktiviteter som var planlagt etter 12
mars. For noen lokallag preget smittesituasjonen i deres nærområde resten av året,
men mange lokallag har hatt aktivitet også i løpet av 2020.
Noen har hatt mulighet til møtes fysisk andre har funnet på
morsomme digitale møter og kampanjer. Smittevernstiltakene har krevd mye ekstra planlegging og innsats for mange,
men med stort engasjement og nye typer aktiviteter ble det
miljøagentaktivitet for medlemmer i lokallagene.
Det har også i 2020 vært stor variasjon mellom de ulike
lokallagene våre, både når det gjelder aktivitetsnivå og
typer aktiviteter. Her er noen eksempler på aktiviteter
gjennomført i 2020:

Miljøagentene i Ørland i Trøndelag lærte om havet i
høst, og var på ryddeaksjon. De hadde fokus på å ta vare
på havet og på plastforurensing som problem. Agentene
ble bedre kjent med havet i sin egen kommune og ryddet
stranda selv om det blåste og regnet kraftig.

Miljøagentene på Kjelsås skaffet seg parsellhage. De
plantet frø, busker og grønnsaker. Og hadde en turnus for
vanning gjennom sommeren.

Miljøagentene i Meråker og Stjørdal ble tildelt en
miljøpris av SV i Stjørdal. I begrunnelsen sto det «Barna
er framtiden, og Miljøagentene minner oss på at det er
spesielt viktig at voksne lytter til dem.»

Miljøagentene i Halden startet opp i 2020 og har
gjennomført flere aktiviteter. En av årets høydepunkter var
sommersamling på Eivindsætre. Her fikk alle prøve seg på
fisking og quiz.
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Miljøagentene i Grenland var miljøverter i sommer.
Agentene var med på forestillinger og konserter på kulturhuset i Porsgrunn. Jobben deres der var å sørge for
at arrangementene blir mer miljøvennlig. De sjekket billetter, hjalp til med søppelsortering og ryddet etter forestillingene.

Miljøagentene i Kristiansand var 1. mars med på «Barnas fiskefest» sammen med Geitmyra matkultursenter for
barn. Agentene hadde fokus på søppel i havet. De fylte
opp et stort akvarium med søppel!

Miljøagentene i Karmøy arrangerte strandrydding på Vormedal. Ca 50-60 barn og voksne møtte opp i finværet for å
plukke søppel. Det ble visst plukket veldig godt sist gang, så det ble ikke så fullt i containeren. En tapper mann tok også
på seg våtdrakt og dykket etter søppel i vannet til glade glade heiarop fra agentene.

Aktivitetsdager med Lei en biolog
Miljøagentene skulle arrangert landsleir på Askøy i september, men grunnet koronapandemien, ble denne avlyst.

I første omgang ble det planlagt heller å arrangere regionale samlinger i områder med aktive fylkeslag, men
dette ble også vanskelig å gjennomføre da smittetallene
steg utover høsten. Det ble arrangert en regional dagssamling i Sør-Trøndelag, mens planlagte samlinger i
Nord-Trøndelag og Bergen ble utsatt.

Som en erstatning for disse tilbudene til våre medlemmer, inngikk vi et samarbeid med Lei en biolog om å arrangere aktivitetsdager i ulike deler av landet. Det ble arrangert tretten aktivitetsdager med biologer som tok med
seg grupper miljøagenter og foresatte ut i naturen. Prosjektet ble finansiert av friluftsmidler fra Miljødirektoratet.
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MILJØAGENTENE I MEDIA
Miljøagentene har fått en del medieoppmerksomhet i 2020.
Nasjonalt har miljøagenter vært på både tv, radio og hatt flere
debattinnlegg på trykk! Det er en nedgang i antall medieomtaler fra rekordåret 2019. Koronapandemien har hatt innvirkning
på organisasjonens aktiviteter og kampanjer, og det har også
preget nyhetsbildet. Et eksempel er Batterijakten som vanligvis
er en av våre største kilder til medieomtale, men som ble avlyst
i 2020. Sett i lys av dette har vi likevel fått mye oppmerksomhet, med rundt 570 omtaler i nasjonale og lokale medier. Mye
av omtalen gjelder skolekampanjene, hvor Beintøft hadde 115
nyhetsoppslag. I forbindelse med TV-aksjonen fikk vi også god
dekning med rundt 45 nyhetsoppslag.
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SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER
Miljøagentene har et tett og godt samarbeid med flere andre norske miljø- og utviklingsorganisasjoner.
Naturvernforbundet er de voksnes miljøvernorganisasjon
og en viktig samarbeidspartner for Miljøagentene. Naturvernforbundet er representert i vårt styre. Vi har også i samarbeid
mulighet for familiemedlemsskap i begge organisasjonene. Vi
har også et administrativt samarbeid med Naturvernforbundet.

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene har hatt
god kontakt gjennom året, både nasjonalt og lokalt. Vi samarbeider om planleggingen av arrangementer for 2021.
Forum for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon hvor
Miljøagentene er medlem og sitter i styret.

Redd Barna har vært en samarbeidspartner siden 2016.
Gjennom samarbeid om klasseromsundervisningsopplegget
«Det magiske klasserommet - Klima» samler Barnas klimapanel innspill fra barn. I 2020 samarbeidet Miljøagentene og
Redd Barna om digital lansering av rapporten til Barnas klimapanel og Redd Barnas undersøkelse om barn og klima.
Syklistenes Landsforbund har blitt en god partner siden
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.

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.
Hold Norge Rent er en paraplyorganisasjon for både offentlige, private og frivillige organisasjoner som er opptatt av
forsøpling, og Miljøagentene har vært medlem siden første
driftsår i 2015. I 2020 har vi særlig hatt kontakt med Hold
Norge Rent i forbindelse med strandryddeprosjekter og “Barnas Søppelvettregler”.

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. I 2020
har Miljøagentene samarbeidet med WWF i forbindelse med
TV-aksjonen.

LNU er landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, som har omkring 100 medlemsorganisasjoner. Miljøagentene ble fullverdig medlem av LNU i 2016, og har vært
aktiv deltaker på flere relevante kurs og seminarer gjennom
hele året. I 2020 fikk Miljøagentene støtte fra LNUs aktivitetsstøtte (herreløs arv) til å gjennomføre Frøagentene.
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.
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.
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KAMPANJER
Beintøft
Miljøagentene jobber for miljøvennlig transport og kutt av klimagassutslipp, og i 2020 arrangerte vi for femte gang Beintøft
– en nasjonal konkurranse for hele barneskolen der vi ønsker
å inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.
Hele 49 000 elever deltok i årets konkurranse, og gikk til sammen hele 1 059 201 km. Konkurransen gikk over fire uker, og
hver uke var delt opp i temaer med tilhørende ukesoppdrag:
trafikk og forurensing, friluft og natur, søppel, plast og resirkulering og regnskog. Det var 6. trinn ved Rosseland skole i Kristiansand som ble kåret til den til Norges tøffeste klasse og
stakk av med hovedpremien på 30.000 kroner.

Batterijakten

Klimakokkene

I 2020 ble Batterijakten arrangert for åttende gang med
nesten 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 Miljøagentenes
arbeid med resirkulering og gjenvinning, og ble i 2020 støttet
av Clas Ohlson, Batteriretur og Varta. Dessverre ble kampanjen rammet av Covid-19-pandemien, da det ble innført
lockdown tre dager inn i kampanjen, der det ble innført hjemmeskole for alle barn i Norge. Av den grunn måtte kampanjen
avlyses, og det ble ikke kåret in noen vinner av konkurransen.
Det ble likevel samlet inn over 14,8 tonn batterier. Mange
rakk å løse ukesoppdraget før skolene stengte ned, og vi fikk
derfor kåret tre ukesvinnere: 4. trinn ved Ringstad skule, 4B
ved Landro skole og 4C ved Birkeland skole.

Klimakokkene er en konkurranse for barn på 5.-7. trinn som
har mat og helse på skolen, arrangert i samarbeid med
TORO. Konkurransen handler om klimaavtrykket til maten
vi spiser og hvordan vi med enkle grep kan ta klimasmarte
valg i hverdagen vår. I Klimakokkene konkurrerte 250 klasser mot hverandre ved å lage en oppskrift på en klimasmart,
sunn og god rett, som de lagde sammen. Et utvalg av de
beste rettene ble valgt ut, etter hvor lavt klimaavtrykk det
har, hvor sunn retten er og hvor god den ser ut. Disse rettene ble testet ut av et smakspanel bestående av miljøagenter, som deretter kåret topp tre. I 2020 gikk førsteplassen til
6. trinn ved Åsen skole i Lørenskog, med retten vegetarisk
quesadilla. Andreplass gikk til 6A ved Landro skole, med
sin potet- og jordskokksuppe. Tredjeplass gikk til 6A ved
Presteheia skole i Kristiansand med bananpannekaker.
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Frøagentene

fikk frø i posten. Til sammen ble det sendt ut 3374 frøposer
til enkeltmedlemmer, og i tillegg ble det sendt 61 frøposer til
lokallag. Det ble laget fem aktivitetsark knyttet til frø og planter.
Fra mars til oktober ble det arrangert åtte forskjellige konkurranser, og 184 barn deltok på en eller flere av disse. Juryene i
konkurransene besto av spesialagenter fra hele landet.

For første gang arrangerte Miljøagentene et stort, eget prosjekt
hovedsakelig rettet mot enkeltmedlemmer, og Frøagentene
fikk stor oppslutning i organisasjonen. Prosjektet fikk støtte
fra LNU. Våren 2020 kunne alle medlemmer som ønsket det
bestille frø gratis og få dem tilsendt. Hele 1217 medlemmer

Oppdrag Havplast

TV-aksjonen og kampen
mot plast i havet

Oppdrag Havplast er en skolekampanje for 5. trinn, der
klasser oppmuntres til å rydde søppel langs kysten, innsjøer og elver og legge søppelposene ut for salg på FINN.
no, som kampanjen har blitt arrangert i samarbeid med.
Videre har FINN.no kjøpt søppelet for 100 kr per pose,
og det har i tillegg blitt kåret tre vinnere av tre spesialpriser: Spesialprisen for ekstraordinær innsats, spesialprisen
for beste kunst og spesialprisen for beste FINN-annonse.
Oppdrag Havplast skulle blitt gjennomført for tredje gang
i 2020, men ble avlyst grunnet Covid-19 og sosial nedstenging av samfunnet.

I 2020 gikk TV-aksjonen til WWF og deres kamp mot plast i
havet. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.
TV-aksjonsmidlene for 2020 derfor er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Miljøagentene var en aktiv aktør i TV-aksjonen. Musikkvideoen “Ikke plass til mer plast”
ble en del av TV-aksjonens undervisningsopplegg på Salaby.
Vi samarbeidet også med Blomqvist kunsthandel og nettauksjon om gjennomføring av auksjon av de fem vinnertegningene
i tegnekonkurransen Tegn for havet, til inntekt for TV-aksjonen. Drivved AS
laget rammene til
tegningene. Spesialagenter holdt
digitale
appeller
og skrev leserbrev til støtte for
TV-aksjonen, og
Miljøagentene bidro til å synliggjøre
det viktige arbeidet
mot plast i havet.
Musikkvideo, aktivitetsark
med
plastfokus, tegnekonkurranse
og
ressurser til spesialagenter
ble
støttet av Miljødirektoratet.

Dagens oppdrag
Da skolene ble stengt i mars, hadde vi i Miljøagentene
lyst til å få til noe gøy. Alle de 10.000 medlemmene var
hjemme fra skolen og vår egen skolekampanje Batterijakten ble avlyst. Men det er heldigvis mye miljøinnsats som
kan skje innenfor husets fire vegger eller rett utenfor. Derfor startet vi opp med Dagens oppdrag! Hver dag så lenge
skolen var stengt dukket det opp nye oppdrag på nettsiden med en utfordring innenfor miljø og klima. Det ble sendt
inn mange flotte bilder, tegninger og kunst prosjekter. Alle
som deltok, var superflinke til å skape kreative måter å løse
oppdragene på!
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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 2020, som dessverre
måtte avlyses i starten av kampanjeperioden, men som lå
an til å bli en meget vellykket aksjon, med stort engasjement blant elevene.

Hero tolk er en av de største leverandørene av tolketjenester på markedet. De tilbyr Grønn Tolk, en telefontolk som ikke
krever reise og dermed ikke forurenser miljøet. På grunn av
økonomiske vanskeligheter har Hero tolk dessverre måttet
trekke seg fra samarbeidet i løpet av 2020. Miljøagentene
takker for støtten vi har fått!

FINN og Miljøagentene inngikk et viktig samarbeid i
2018 for å bekjempe problematikken om plast i havet, der
vi både i 2018 og 2019 gikk sammen om å arrangere Oppdrag Havplast. Der ble 5. klassinger fra hele landet invitert
med til å gjøre noe for havet og de som bor der, gjennom
ryddeaksjoner. Kampanjen skulle videreføres i 2020, men
måtte avlyses grunnet COVID-19. Grunnet stor usikkerhet
som resultat av pandemien, ble det ikke gjennomført noen
store kampanjer med FINN i 2020, men vi samarbeidet om
en miljøoppfordring som en del av Miljøagentenes adventskalender på sosiale medier i desember.

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.

Älvsbyhus er en svensk ferdighusprodusent som har eksistert siden 1944, og er et internasjonalt familieeid konsern
med kontorer i Norge, Sverige og Finland. I 2020 ønsket
Älvsbyhus å støtte Miljøagentenes viktige arbeid med å endre holdninger og å spre kunnskap om klima- og miljøproblematikk. Älvsbyhus gikk derfor inn som sponsor av Beintøft,
som er Miljøagentenes største skolekampanje.
Batteriretur er et returselskap som samler inn og gjenvinner
alle typer batterier. Batteriretur er partner og kompetanseleverandør i Batterijakten.
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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. Gjennom ulike aktiviteter oppfordrer REV
Ocean barn til å samle inn mest mulig kunnskap om havet
og marin forsøpling. I 2019 inngikk Miljøagentene og Rev
Ocean et samarbeid med mål om å gi norske barn innsikt og
informasjon om havforskning og gjøre kunnskap om havene
tilgjengelig for norske barn, som ble videreført i 2020. Som
en konsekvens av Covid-19-pandemien har flere av de planlagte aktivitetene blitt satt på vent, men det ble likevel gjennomført digitale aktiviteter i form av en informasjonskampanje
i sosiale medier kalt Blue Shift.

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.

Våren 2020 inngikk Miljøagentene intensjonsavtale om samarbeid med Salaby i 2021. Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet under Gyldendal. Salaby.
no inneholder en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i
grunnskolen. I 2020 hadde de totalt 385 000 betalende
lisenser, 78 553 aktive brukere, og 568 000 månedlige aktive brukere. Formålet med samarbeidet er å tilgjengeliggjøre
innhold tilknyttet Miljøagentene på Salabys plattform, både for
å øke barns kunnskap og engasjement til Miljøagentene og til
klima- og miljøspørsmål.

Miljøagentene får også uvurderlig støtte fra:
– Handelens Miljøfond for å støtte Beintøft, spesialagentsamling, landsleir og skoleforedrag.
– NORAD til å sette fokus på globale miljø- og utviklingsspørsmål i våre agentoppdrag, medlemsblad, kampanjer og på miljoagentene.no.
– Miljødirektoratet til støtte til gjennomføring av Beintøft og
støtte til arbeid mot marin forsøpling, som i 2020 blant annet
inkluderer musikkvideoen og innhold i Miljøagentrapporten.
– Klima og Miljødepartementet gjennom grunnstøtte og
drift som miljøorganisasjon.

Magnat Kaffehus er et kompetanse-hus med espresso og kaffe i fokus, som tilbyr kaffe, te og kaffemaskiner og vannmaskiner
med tilbehør til bedrifter. Selskapet tok kontakt med Miljøagentene høsten 2019 og våren 2020 inngikk Miljøagentene og
Magnat Kaffehus en avtale, der Magnat Kaffehus forpliktet seg
til å støtte Miljøagentene med 5% av kaffehusets overskudd fra
2019. Støtten ble benyttet til å dekke produksjonskostnadene
til Miljøagentrapporten. Magnat Kaffehus er Miljøfyrtårn-sertifisert og medlem av returordningen Grønt Punkt Norge.

– Barne- og Likestillingsdepartementet til grunnstøtte
og drift som barneorganisasjon.
– Frifond til drift og aktiviteter i lokallagene.
–Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sin aktivitetsstøtte til gjennomføring av Frøagentene for
medlemmer.
– Samferdselsdepartementet til videreutvikling av Beintøft for å sette fokus på trafikksikkerhet i Norges største
gå-til-skolen-kampanje.

Høsten 2020 inngikk vi et samarbeid med Fortum Norge.
Fortum er et energiselskap som produserer og selger strøm,
varmer opp byer, resirkulerer og håndterer avfall. Via Fortum
Oslo Varme produserer de fjernvarme slik at av nærings- og
restavfall kan bli til varme for husstander. Fortum satser også
på karbonfangst ved dette anlegget. Sammen planlegger vi
«De Grønne Forskerspirer» en ny skolekampanje, hvor barna
skal gjøre praktiske klima- og miljøeksperimenter. Kampanjen
skal skape engasjement blant barn om hvordan forskning og
ny teknologi kan bidra til å løse klimaproblemene.

I tillegg ønsker Miljøagentene å takke for
gaver vi mottok i løpet av 2020 fra:
Anders E. Slettebø og Ferd AS.
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 12.996 eksemplarer. I 2020 ble 8873 blader sendt ut gratis til skoler, enten gjennom ordningen SubjectAid eller via direkte bestilling
gjennom Beintøft. Urfolk-utgaven fra 2019 ble trykt opp i et
ekstra opplag på 750 blader til aktivitet for barn på Kulturhistorisk Museum i vinterferien.

Oppslag fra Miljøagentrapporten nr 4 2020.

Det ble utgitt fem nummer av Miljøagentrapporten i 2020, hvorav ett var et aktivitetshefte og de fire andre hadde temaene mat,
reptiler, hav og klimaendringer.

Oppslag fra aktivitetsheftet 2020.

Oppslag fra Miljøagentrapporten nr 1 2020. Oversikt over et
utvalg av sesongbaserte varer.
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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.

Global tematikk i Miljøagentrapporten:
Miljøagentrapporten nr. 1 2020: Mat
- Fremtidens mat
- Sult og klimaendringer
- Bli en klimakokk, du også!
- Verdens truede dyr: Pallaskatt

I 2020 har vi videreført denne satsingen, blant annet ved å
ha faste utviklingssaker i alle numre av Miljøagentrapporten.
Gjennom spredning av bladet også utenfor organisasjonen,
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 2020: Reptiler
- Reptiler og amfibier
- Reptiler og klimaendringer
- Visste du at…? Om reptiler
- Dinosaurenes død – hva skjedde egentlig?
- Verdens kuleste kryp?
- Ut i verden: Flyvende slanger i regnskogen
- Verdens truede dyr: Gavialen
Miljøagentrapporten nr. 3 2020: Aktivitetshefte
- Oppgaver om Peru, dyrearter og regnskogen
- Oppgaver med fokus på Filippinene, øystater og plast i
havet
- Fakta og oppgaver om India og FNs bærekraftsmål
- Oppgaver med Arktis (Grønland) og klimaendringer i fokus
- «Gjenbrukstips» med praktiske tips til å redusere forbruk
gjennom reparasjon
Miljøagentrapporten nr. 4 2020: Hav
- Hvordan skal TV-aksjonen redde havet?
- Hvorfor er havet viktig?
- Håp for korallene
- Søppel i havet fra A til Å (4 sider)
- Verdens truede dyr: Hvalhai
- De kuleste dyra i havet
Miljøagentrapporten nr. 5 2020: Klimaendringer
- Hva er klimaendringer?
- Hele verden må stå sammen i kampen mot klimaendringene
- Visste du dette om Norge og klimaendringer? (3 sider)
- Bli med på klimahandling
- Hva gjør klimaendringene med verden?
- #FridaysForFuture
- Knus mytar om klima
- Norsk bonde på besøk i Malawi
- Verdens truede dyr: Trekenguru
- Barnas klimapanel er fem år!
- Kaffe og klima
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NETTSIDE OG NETTBUTIKK
Miljøagentene har en egen nettside,
www.miljoagentene.no som har opplevd
svært gode besøkstall i 2020.
Totalt hadde vi over 260 000 besøk, noe som er en liten
nedgang fra rekordåret 2019 (hvor vi hadde over 280 000
besøk). Det er aktivitetsseksjonen som blir mest besøkt, fulgt
av faktaartikler om miljøutfordringer i verden. Det er en naturlig
nedgang i antall besøkende i løpet av sommermånedene og
på slutten av året. I 2019 var det også stor trafikk på nyhetssaker om skolestreiker. I 2020 har “Dagens oppdrag” generert
trafikk til nettsiden, særlig det første oppdraget fikk oppmerksomhet, og Frøagentene har stått for mange besøkende.
Miljøagentene har også en egen nettbutikk, der man enkelt kan bestille profileringsmateriell som handlenett og klær.
Denne har vært brukt 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 2020.
Miljøagentene har rundt 7000 følgere på Facebook og
4800 på Instagram, noe som er en økning fra året før med
rundt 10 % i snitt. Vi har også jevnlig publisert videoer på
Youtube, med musikkvideoen «Ikke plass til mer plast» som
et høydepunkt i 2020.

16

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
2020

3580
3682
4516
5720
(8791) 8825*
10090

4406
102
834
1204
3071
1265

12,8
2,8
22,7
26,7
53,7
14,3

6377
7572
10307
11131

70,8
75,5
85,3
92

*tallet er oppdatert fra forrige årsrapport. Resultater for 2020 bruker dette tallet som grunntallet for 2019.

Fra 2019 til 2020 har vi hatt en medlemsvekst på 1265 tellende medlemmer, en økning på 14,3 prosent. Vi oppnå et strategisk mål om medlemsvekst (forventet 10% økning).

Årsaker til medlemsvekst
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.

Kampanjer. Beintøft og Batterijakten er de to store kampanjene som fører til mange nye medlemmer. Pga. koronapandemi ble Batterijakten dessverre avlyst. Derfor hadde vi
ikke så stor medlemsvekst i løpet av 2020 som forventet.
Beintøft hadde også færre deltakere og vi ikke har fått så
mange nye medlemmer gjennom kampanjen.

Medlemskapstyper
Miljøagentene tilbyr fire ulike medlemstyper

Aktivitet i lokallag og stand. Aktiviteter med stand og arrangementer i lokallag ble avlyst pga koronapandemi. Dette
førte til at vi ikke hadde mulighet til å verve gjennom stand
og arrangementer som f. eks. Verdens Kuleste dag og Arendalsuke.

- 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.

Gode rutiner. I 2020 fortsatte vi med forbedring og utvikling av gode rutiner rundt medlemspleie og betalingsoppfølging. Takket være gode og effektive rutiner med å sende
påminnelse om betaling øktet vi betalingsprosenten fra 85
til 92 medlemmer. Mye av det var takket være e-faktura via
Vipps som vi brukte for første gang i 2020.

- Gjennom familiemedlemskap kan miljøagenters foresatte bli
medlem i Naturvernforbundet til en redusert pris.
- Voksne som har verv i Miljøagentene har gratis medlemskap.

Oppdatert medlemsregister. Medlemsdatabasen oppdateres fortløpende. Vi har stort fokus på å holde medlemsinformasjon oppdatert og bruker tid på å skaffe riktig
kontaktinformasjon til alle medlemmer. Takket være gode
rutiner rundt overgang til nytt år, melder vi ut medlemmer
som ikke har betalt i de siste årene og ikke viser interesse
til å fortsette hos oss. Samtidig øker vi betalingsprosent ved
å sende velkomstpakker etter at faktura er betalt. Vi holder
oversikt over familiemedlemmer, sånn at medlemslista hos
oss og Naturvernforbundet stemmer.
Verving. Det er ikke så lett for enkeltmedlemmer å verve nye
medlemmer. Derfor kom vi til beslutning om å starte å tenke
på verving på nytt fra 2021.
Alle miljøagenter får vervekuponger, som de kan bruke for å
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ANSATTE VED HOVEDKVARTERET
Følgende har vært ansatt for kortere eller lengre tid i 2020:
Are Shaw Waage har vært daglig leder og sjefsagent, med ansvar
for organisasjonens utvikling, økonomiske drift og ansatte (fram til
august 2020) og jobbet som medarbeider (til desember).

Sina Øversveen har vært kommunikasjons- og organisasjonskonsulent med ansvar for arbeidet med spesialagenter.
Elga Motrøen har vært økonomi- og administrasjonsrådgiver.

Sonja Silvana Lubijana har vært daglig leder og sjefsagent, med
ansvar for organisasjonens utvikling, økonomiske drift og ansatte
(fra august).

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

Julie Vestgren Pettersen har vært prosjektleder med ansvaret for
kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til Miljøagentene.

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

Kaspar Tjeldflaat Steudel har vært prosjektleder med ansvaret
for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til Miljøagentene.

Janne Randgaard har vært organisasjonskonsulent med ansvar
for medlemsrettede aktiviteter.
Mari Ese var distriktsrådgiver (30% stilling i januar og februar)

Annam Chaudhry har vært prosjektleder med ansvaret for kampanjer og prosjekter, samt markedsarbeidet til Miljøagentene.

Peter Hedstein har vært prosjektmedarbeider med oppgaver knyttet til marked og administrasjon (fra februar til desember).

Rasmus Norsted har vært ansvarlig for medie- og kommunikasjonsarbeidet til Miljøagentene.

Wanda Natalie Nordstrøm har vært kommunikasjonsrådgiver (fra
desember).

Marta Radwanska har vært administrasjonskonsulent med ansvar
for medlemsregister.

Ingrid Våset har bistått med pressearbeid (i februar)

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

SENTRALSTYRET
Sentralstyret ble valgt av landsmøtet i 2019,
for perioden september 2019-september 2021:
Alvhild Hedstein (leder)

Hege Torghatten (styremedlem)

Øystein Solevåg (nestleder)

Andreas Randøy (styremedlem valgt av Natur og Ungdom)

Danat Tekie (styremedlem)

Kaspar Tjeldflaat Steudel (styremedlem valgt av ansatte)

Moussa Forfana (styremedlem)

Silje Ask Lundberg (observatør valgt av Naturvernforbundet)

Signe Lindbråten (styremedlem)

Emilie Olderskog (varamedlem)

Anders Haug Larsen (styremedlem)

Kristian Leerstand Sørensen (varamedlem)
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