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

MILJØAGENTENE STØTTES AV: Miljødirektoratet, Clas Ohlson,
Handelens Miljøfond, Samferdselsdepartementet, Älvsbyhus, 
Norad, Coop, Varta, Batteriretur, Fortum, Rev Ocean, 
og Magnat Kaffehus

Medlemskap i Miljøagentene
Medlemskap: 100kr pr. år.      Søskenmedlemskap: 200kr pr. år

Familiemedlemskap i Naturvernforbundet: 300kr første år, 
deretter 450kr. Inkluderer medlemskap i Miljøagentene for alle barn 
i husstanden.

Abonnement på Miljøagentrapporten: 
150 kroner for et årsabonnement (5 utgaver), 
pluss kr. 100 for hvert ekstra blad (for skole-
klasser, barnehager).

Bli medlem – QR kode
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Kjære miljøagenter!

Snart er det stortingsvalg 
i Norge. Da har vi mulig-
het til å gjøre noe med 
natur- og klimakrisa. 

Hvis maaange stemmer på et av 
partiene som tar natur og klima på 
alvor – ja, da blir det DE som får 
bestemme. 

«Men vent litt», tenker du kanskje , 
«jeg har jo ikke stemmerett?» Heldig-
vis har du en stemme, og du har rett 
til å si ifra! I bladet kan du lese om 
Miljøagentenes valguke, og hvordan 
du kan påvirke voksne til å stemme 
på din fremtid. Vi har laget en plakat 
hvor du kan tegne og si akkurat hva 
som er viktig for deg. Går du sam-
men med andre miljøagenter, kan 
dere lage en hel vegg med plakater 
som synes godt for alle som går forbi. 
Tenk om det blir stem-på-min-frem-
tid-vegger i hele Norge!

I tillegg har du snart muligheten 
til å bruke din stemme i Miljø-
agentenes demokrati! 17-19. sep-
tember arrangerer vi landsleir med 
landsmøte, og alle medlemmer i 
Miljøagentene har mulighet til å 
melde seg på. Natur- og klimautfor-
dringer + demokrati = løsninger! 

Hilsen Hovedkvarteret

Hvorfor er du miljøagent?
– Fordi jeg er opptatt av 
miljøet og fordi Miljøagen-
tene virket som en gøy måte 
å passe på miljøet.

Hvilke miljøsaker er du 
mest opptatt av?
– Jeg er mest opptatt av at 
regnskogen hogges ned, 
at det lages palmeoljeplan-
tasjer og alle artene som 
forsvinner og som vi enda 
ikke har utforsket. Og plast 
i havet.

Hva er dine beste 
miljøtips?
– Ikke bruk unødvendige 
ressurser. Ikke spis noe 
med palmeolje, sorter 
søppelet ditt og ikke kast 
ting i naturen.

Hvordan føltes det å åpne 
utstillingen “Oppdrag Ha-
vet” på Maritimt Museum?
– Det var gøy og spen-
nende, men jeg var også 
litt nervøs fordi det skulle 
vises så mange forskjellige 
steder.

Navn: Sofia 10 år
Yrke: Miljøagent med rett til å si ifra!
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Skogbranner og flommer
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

Denne sommeren har det vært ekstreme vær-
forhold mange steder på kloden. I USA, Tyrkia og 
Hellas førte høye temperaturer og regnmangel 
til store skogbranner. Andre steder, som i Kina, 
Tyskland og Belgia, skapte ekstremt regnvær 
voldsomme flommer. Med klimaendringene  
følger mer ekstremvær. Nå jobber verdens land 
sammen om å få ned klimagassutslippene for å 
stanse klimaendringene.

De store partiene 
svikter miljøet
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: John Lerskau/Istockphoto

Isbjørner og seler på Svalbard kan nå glede 
seg over en ny stor nasjonalpark. I sommer utvi-
det Regjeringen Nordenskiöld Land nasjonalpark 
og vernet Van Mijenfjorden og landområdene 
rundt. Dette er et område med stabil sjøis, som 
isbjørn, sel og mange andre arter er avhengige 
av. Nasjonalparken er nesten 3000 kvadratkilo-
meter, mer enn ti ganger så stor som Oslo. 

Det er de minste partiene som har den beste 
miljøpolitikken. Det viser en undersøkelse 
Naturvernforbundet har gjort. Miljøpartiet de 
Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og 
Rødt kommer best ut. Fremskrittspartiet, Høyre og 
Senterpartiet havner nederst med den dårligste 
miljøpolitikken. Midt på treet finner vi Arbeider- 
partiet og Kristelig Folkeparti. 

Nasjonalpark for sel og isbjørn
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



planer om å utvinne kobber og kaste tonnevis med 
gruveavfall i sjøen. I gruveavfallet er det miljøgifter, 
som vil skade fisk og andre dyr og planter som 
lever i fjorden. 

Vil gjøre Europa grønt
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

EU skal kutte klimautslippene sine med minst 
55 prosent innen 2030. Det er i tråd med hva 
FNs klimapanel mener er nødvendig for å hindre 
alvorlige klimaendringer. Nå arbeider EU med 
en plan for hvordan målet skal nås, «Fit for 55».  
Europa skal blir grønt, og arbeidet er i full gang. 

Lyttet ikke til olje-råd
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

Teltleir mot gruvedumping
TEKST: Tor Bjarne Christensen /  FOTO: Thor Due

Ved Repparfjord i Finnmark har mange ung-
dommer ligget i telt denne sommeren i protest 
mot gruvedumping i fjorden. Et gruveselskap har 

Verdens land må slutte å lete etter mer olje og 
gass, hvis vi skal nå målene i Paris-avtalen. Det 
slo Det internasjonale energibyrået fast i en rap-
port nylig. Likevel lytter ikke Norge til rådene. Før 
sommeren delte Norge ut fire nye lete-tillatelser. 
Miljøorganisasjonene og flere partier mener det nå 
er på høy tid at Norge lar olja ligge og heller satser 
på grønne arbeidsplasser.
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I Norge har vi demokrati
Demokrati har to viktige prinsip-
per: frihet og likhet. Frihet betyr at 
man kan si det man mener, også 
om de som bestemmer og de 
man er uenig med. Likhet betyr at 
folk skal ha like muligheter og lik 
påvirkning på lovene og reglene 
i samfunnet. 

Hvert 4. år er det 
stortingsvalg
For å ha stemmerett i Norge må 
du være norsk statsborger. Du 
må også være over 18 år, eller 
fylle 18 år, det året det er valg. 
Men sånn har det ikke alltid vært. 
Før kunne for eksempel ikke kvin-
ner og de som ikke hadde jobb, 
få stemme. Nå er det også noen 
som mener at de som er 16 år 
skal kunne få stemme. Hva mener 
du? I Norge har vi hemmelig valg. 
Det betyr at ingen andre får vite 
hva du stemmer. Å stemme er en 
rettighet, men ikke en plikt. Man 
kan altså velge å ikke stemme i 
det hele tatt, eller man kan velge 
å stemme blankt. Da leverer 
man en tom stemmeseddel uten 
noe parti. 

Alle barn og unge har rett til å si sin mening og å bli hørt. Og selv 
om man ikke har stemmerett, er det masse i samfunnet vårt man 
kan påvirke! Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
TEKST: Anne Bleiklie i Redd Barna

Stortinget
På Stortinget er det plass 
til 169 politikere fra hele 
landet. Hvor mange 
stemmer et parti får i 
valget bestemmer
hvor mange «plasser»
de får i Stortinget. 
Stortinget bestemmer 
hvilke lover som gjelder, 
hvordan man skal bruke Norges
penger og hvem som får sitte i 
regjeringen. For at Stortinget skal 
bestemme noe må flertallet være enig. 
Det partiet som får flest stemmer, 
eller som har støtte fra de fleste 
på Stortinget, får danne regjer-
ing. De må få godkjennelse 
av Stortinget og 
kongen. 

I september er det 
stortingsvalg!
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Slik fungerer en regjering 
Det første de nyvalgte på Stortinget må bli enige om, er hvem som 
skal få sitte i regjering. Det kan være ett parti eller flere som går 
sammen. Jo større flertall regjeringen har på Stortinget, jo lettere 
er det å være regjering. Alle de som er med i en regjering 
kalles for ministere eller statsråder, og de får ansvar 
for hvert sitt område. De blir for eksempel barne-
minister, skoleminister eller andre typer  
ministere. Regjeringens hovedoppgave 
er å passe på at det som blir  
bestemt i Stortinget faktisk blir 

I september er det 
stortingsvalg!

Du er allerede miljøagent, det er topp!

Bli med på Miljøagentenes valguke.

Går du i 5.-10. trinn, kan du stemme i Barnas Valg.

Alle har rett til å lage og delta i demonstrasjoner!

Du kan være med i en organisasjon (i tillegg til 
Miljøagentene).

Mange er også med i et politisk ungdomsparti 
når de er litt eldre.

Hvordan kan 
du påvirke?
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VALGET 2021 
I år skal vi velge hvilke partier som skal sitte på Stortinget og styre landet vårt i fire 
år. Redd Barna har bedt alle partiene lage et «Barnepartiprogram» der alle partiene 
kan forklare for barn hva de mener er viktigst.  Her er det de svarte om klima og miljø.
TEKST: Anne Bleiklie i Redd Barna

Miljøpartiet De Grønne / MDG
Vi må passe godt på klima og miljø, være forsiktig med hvor mye vi 
forurenser og bruker av naturen.

Det må lønne seg å velge klimavennlig, derfor vil vi ha 
klimabelønning hvor klimaavgiften deles likt på alle.

Vi vil samarbeide om å finne lure løsninger for å få fort slutt på 
oljeutvinning på en trygg måte.

Kristelig Folkeparti /KrF
Vi må kutte utslippene, slik at de som kommer etter oss også har 
en god jord å leve på.

Vi må ta vare på miljøet og passe på plantene og dyrene vi har. 
Spesielt de artene som er utrydningstruet.

Fremskrittspartiet / FRP
Vi vil fortsette å selge norsk olje og gass, slik at andre land kan 
legge ned kullkraftverk.

Vi vil arbeide for renere hav med mindre plast, og hjelpe fattige land 
med å samle plast før det havner i havet.

Vi vil sikre at de som forurenser også må betale for å få ryddet opp 
etter seg.



Arbeiderpartiet / AP
Kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene innen 2030. 
Et klimabudsjett skal vise hvordan vi skal nå målet.

Skape flere jobber i klimavennlige næringer. Industrien og nye 
grønne næringer skal vise vei.

Gjøre det lettere å ta klimavennlige valg. Det skal bli enklere å reise 
kollektivt og leve mer bærekraftig.

Høyre / H
Vi vil gjøre det enklere og billigere å ta valg som er bra for miljøet.

Finne opp teknologi og løsninger som gjør at vi kan få mindre klima-
gassutslipp og skape nye jobber i Norge.

Jobbe for at mindre søppel og plast havner i naturen og havet, og 
rydde opp mer av plasten som allerede er i havet.

Sosialistisk Venstreparti / SV
Ta vare på naturen. Vi vil ha en natur for alle, både mennesker og 
dyr. Da må vi ta vare på naturen vår.

Ikke lete etter mer olje. Hvis vi skal klare å gjøre noe med 
klimautslippene må vi slutte å lete etter olje.

Buss som går. Vi vil at alle skal komme seg dit de vil. Vi vil ha bedre 
kollektivtrafikk, som buss, tog og ferge.
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Venstre / V
Slutte å lete etter mer olje og gass.

Gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge grønt.

Beskytte utrydningstruede arter i norsk natur, som ulv og gaupe.

Om du lurer på mer om hva de ulike partiene mener om både miljø, natur og 
andre ting anbefaler vi deg å gå inn på barnasvalg.no

Senterpartiet / SP
Senterpartiet mener at vi må ha klimakutt med stor effekt som ikke 
øker forskjellene mellom folk.

Senterpartiet vil at Norge skal gå fremst i kampen mot dårlig klima.

Senterpartiet vil skape nye jobber som hjelper oss å kutte 
klimautslipp.

Rødt / R
Rødt vil at de som forbruker mest skal betale mest, slik at alle kan 
leve mer miljøvennlig.

Rødt vil effektivisere norsk vannkraft for å bygge ut grønn industri. 
Vi vil trappe ned olje og gassindustrien.

Rødt vil ta vare på verdifull nedbygging av natur og vil ha nasjonale 
verneplaner for naturen.
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I Barnas Valg kan alle barn fra 5. til 10. trinn 
lære mer om politikk, demokrati og de ulike  
partiene. Barn og unge får muligheten til å bli bedre 
kjent med partilederne, de kan ta en helt egen 
valgomat for barn, og de kan lese barnevennlige 
partiprogrammer fra alle de politiske partiene 
på stortinget. Til slutt får alle stemme på det  
partiet de er mest enig med sånn at vi kan få vite 
hvordan Norge hadde sett ut dersom barna fikk 
bestemme. 

Hvordan hadde Norge sett ut om barn fikk bestemme?
Da Barnas Valg ble arrangert før Stortings- 
valget i 2017, stemte over 60 000 barn fra 2050 
skoler. I lokalvalget i 2019 stemte 79 700 barn 
fra 2830 grunnskoler og 260 000 tok barnas 
egen valgomat. Vi håper at enda flere barn skal 
stemme under Barnas Valg i år. Skal du stemme? 
Redd Barna håper at Barnas Valg kan vise både 
barn og voksne at politikk angår barn og at barns 
meninger angår politikerne. 

Barnas Valg arrangeres fra 6.-9. september 
og resultatet blir offentligjort 10. september. Tips 
læreren og skolen din om Barnas Valg. Det ekte 
Stortingsvalget er 13. september. 
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Hvem bestemmer?
Denne ganger handler Miljøagentrapporten om demokrati. Dette er en styreform vi finner 
flere steder i verden, blant annet i Norge. Men det finnes også andre typer styreformer, og 
ofte kan et land bruke en blanding av forskjellige typer!
TEKST: Wanda Nordstrøm  /  KILDER: Store norske leksikon, www.kongehuset.no, www.stortinget.no 

FOTO: Jørgen Gomnæs, Det Kongelige Hoff
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Hvem bestemmer? Demokrati
Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati kan alle være med 
å bestemme. Den vanligste formen for demokrati er representativt 
demokrati. Det betyr at folket velger noen til å bestemme på deres 
vegne. I Norge har vi denne typen demokrati, hvor alle voksne kan 
stemme på et parti og partiet med flest stemmer er de som styrer.

Teokrati
Teokrati betyr gudestyre. I et 
teokrati er det en gud som er 
den øverste makten. Landet 
styres da av religiøse ledere. 
Religiøse tekster, som Bibelen 
eller Koranen, lager grunnlag 
for lovene. To eksempler på 
teokratier er Vatikanstaten og 
Iran.

Anarki
Anarki betyr at det er ingen 
som styrer. Ofte snakker man 
om anarki, hvis det er kaos 
i et land og ingen sitter ved 
makten. I land med krig, kan 
det være anarki. Anarkisme er 
også en ideologi hvor man ikke 
ønsker noen stat, eller noen 
som styrer. 

Republikk
Republikk er en styreform hvor statsoverhodet ikke er en monark. 
Republikk er altså det motsatte av monarki. Russland, Frankrike, 
Pakistan og USA er eksempler på republikker og har president i 
stedet for konge. 

Monarki
I et monarki styres landet av en 
monark. Det vil si at det er en 
konge eller dronning, som er 
statens overhode. Kongerike er 
det samme som monarki. Keiser, 
sultan, fyrste, dronning og konge 
er alle eksempler på overhoder i 
et monarki. 
I Norge har vi noe som heter kon-

stitusjonelt monarki. Det betyr 
at kongen er landets formelle 
overhode, men at Stortinget og 
regjeringen bestemmer.

Diktatur
I et diktatur er det en person som 
bestemmer alt. Diktatur er det 
motsatte av demokrati. Den som 
sitter på toppen og bestemmer 
kalles diktator. Folk som lever i 
et diktatur har veldig lite frihet, 
og kan ikke gjøre som de vil. Oli-
garki er en annen type diktatur. 
I et oligarki er den noen få men-
nesker som styrer landet.Diktator Kim Jong Il

Dronning Elizabeth

Pave Frans
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Tina R. Våje (18) var med i Miljøagentene frem til 2019, og var blant annet lokallagsleder, 
spesialagent og medlem av Barnas klimapanel. Som Miljøagentene-pensjonist har hun 
engasjert seg i organisasjonen Changemaker og i det politiske partiet Sentrum. Nå er hun 
stortingskandidat på 4. plass på listene fra Østfold i valget i september!
TEKST: Bjørn Erik Løken og Tina R. Våje

FRA MILJØAGENT 
TIL POLITIKER!

FOTO: Rasmus Norsted
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Hvorfor har du engasjert deg i politikken?
– Jeg vil bidra aktivt til å få hjertesakene mine opp og frem! 

Jeg syns ofte politikken går veldig treigt, så nå jeg vil dytte 
litt fra innsiden også.  

Hvilke erfaringer har du tatt med deg fra  
Miljøagentene?
– Miljøagentene har vært kjempeviktig for meg, fordi jeg 

lærte å bli tryggere på meg selv og at min stemme er viktig. 
Vi har rett til å si ifra, og selv om vi er unge kan vi ta plass, 
og bidra på gode måter.

Hvorfor er det viktig at miljøagenter bruker retten 
sin til å si ifra?
– Unge får ofte høre at vi er for uerfarne til å kunne si så 

mye. Jeg tror det er bra at vi er med, nettopp fordi vi er 
“uerfarne”. Vi er ikke blitt vant til hvor urettferdig verden er, 
og derfor ser vi problemene på en annen måte. Samtidig er 
det jo ikke sant at vi er uerfarne. Miljøagenter får jo god opp- 
læring i viktige temaer, og har sikkert bedre kunnskap enn 
mange voksne om klima og miljø!

Har du et tips til miljøagenter som ønsker å påvirke?
– Mitt beste tips er å følge hjertet. Det er viktig å stole på at 

du har rett til å si ifra, og at innspillene dine er verdifulle! For 
min del gir det energi og pågangsmot å jobbe med hjerte-
sakene mine, for de er jeg ekstra opptatt av. Jeg har også 
fått noen stygge kommentarer, men etter hvert har jeg også 
fått mange venner og støttespillere som jeg vet setter pris 
på det jeg gjør, akkurat som jeg setter pris på det de gjør. 

FOTO: Tina VåjeFOTO: Privat



BLI MED PÅ 
MILJØAGENTENES VALGUKE!

Det du mener er viktig! Derfor 
skal Miljøagentene ha en valguke 
der du kan være med å fortelle 
voksne hva du ønsker de skal 
huske på når de stemmer. Bli 
med og forklar hva som er viktig 
for deg, og be de voksne huske 
på at de også stemmer for din 
fremtid. 

Miljøagentenes valguke er i 
uke 35, altså fra 30.august til 5. 
september. I løpet av uken håper 
vi mange blir med å bruke stem-
men sin til å si hva de mener. Det 
er flere måter du kan bli med. 

Du kan:

gjøre det hemmelige opp-
draget i dette bladet og fylle ut 
plakaten på midtsiden. 

skrive et leserinnlegg som du 
sender både til lokalavisen din og 
til hovedkvarteret. 

gjøre en aktivitet sammen 
venner eller med lokallaget ditt. 
Hva med å møtes å skrive et brev 
til en politiker? Kanskje dere vil 
ha plakatverksted sammen? Eller 
skrive et leserinnlegg sammen. 

si ifra til pappa eller mamma, 

Nå er det snart stortingsvalg. Miljøagenter og andre barn har ikke stemmerett i valget, 
men alle barn har rett til å si ifra. Det er heldigvis mange ting du som miljøagent kan 
gjøre for påvirke samfunnet vårt. 
TEKST: Marte Randby Steinskog

eller andre voksne du kjenner, 
at ved dette valget håper du de 
stemmer for miljøet og din fremtid! 

Har du lyst til å være med, men 
er litt usikker på hvordan? Gå inn 
på www.miljoagentene.no, der 
finner du mer informasjon om hva 
som skjer i uka.

Og du – send gjerne bilder til 
post@miljoagentene.no. Da kan 
Hovedkvarteret hjelpe til å dele 
hva miljøagenter i hele Norge 
mener er viktig å tenke på før  
valget i år! 

16 FOTO: Julia Marie Naglestad



SI DIN 
MENING!

oppdr

ag

STEM 
PÅ MIN 

FREMTID

I dette oppdraget skal du 
henge opp en plakat med din mening før stortings-
valget. Selv om barn i Norge ikke kan stemme, har 
mange barn og unge kloke tanker om hva som er 
viktig for landet vårt fremover. På plakaten skal du 
derfor skrive eller tegne hvilke klima- og miljøsaker 
du mener er viktigst. 

Finn frem blyant og fargeblyanter. Ta plakaten i midten av bladet 
forsiktig ut. Fyll den med tegning eller tekst om hva du synes 
er viktig for klima, miljø og naturen. Der det står “Hilsen:” kan 
du skrive fornavnet ditt og hvor gammel du er. For eksempel: 
Hilsen miljøagent Ola, 10 år! 

Heng opp plakaten et sted der voksne kan 
se den. Finn ut hvor du får lov til å henge den 
opp og den ikke blir til forsøpling av naturen. 
I mange matbutikker finnes det egne steder 
der det er lov å henge opp plakater. Eller 
kanskje du kan henge den opp i gangen på 
skolen, slik at de voksne kan se den når de 
henter barna? Ta med plakaten din, litt teip 
og spør de som jobber der om du får lov til å 
henge den opp. 

Hvis det er vanskelig å finne et passende sted 
kan du også henge den opp hjemme, for eks-
empel på kjøleskapet. Husk å henge den opp 
før mandag 13. september, det er valgdagen!

Hovedkvarteret vil gjerne se plakaten din! Ta et 
bilde og send inn. Du kan sende det på epost 
til post@miljoagentene.no eller løse oppdraget 
på de hemmelige sidene på nettsiden. 

TEKST: Marte Randby Steinskog

Miljøagentenes 

valguke 

Fra 30. august 
til 5. september

 
- Heng opp plakat

- Lag aktivitet sammen 
med venner eller lokallag

- Skriv leserbrev

Alle miljøagenter er 
invitert til å være med
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STEM PÅ MIN FREMTID!
DISSE KLIMA- OG MILJØSAKENE ER VIKTIG FOR MEG: 

HILSEN:

BLI MILJØAGENT 
– SCAN KODEN!
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BRUK STEMMEN DIN 
- tips til samfunnsdebattanter
Uansett om du er 11 eller 57 år er stemmen din viktig. Ytringsfrihet gjelder alle, og barn  
har rett til å bli hørt i saker som gjelder dem. Her kommer noen tips til å delta i demokratiet, 
enten du snakker om en viktig sak med en venn, kommenterer noe på internett eller 
skriver leserbrev!
TEKST: Sina Øversveen

Fokuser på sak, ikke person 
Utseende, alder, kjønn eller andre ting 
som handler om personen er ikke det 
dere skal snakke om. Ta hensyn og bruk 
saklige argumenter.

Det er bra å stille spørsmål
Ingen kan vite alt og man kan lære veldig 
mye av å snakke med andre. Det å være 
nysgjerrig er bra – kanskje du får noen 
gode svar.

Tenk deg om og velg gode ord 

Husk at det er mennesker involvert, og hvis 
du skriver et innlegg på internett er det like 
viktig å tenke over hva man sier som hvis 
man snakker sammen i virkeligheten.

Det er lov å ombestemme seg
Gode argumenter eller ting du ikke visste 
om fra før av kan gjøre at man endrer syn 
på noe, og da er det lov å ombestemme 
seg eller si unnskyld hvis man har sagt 
noe feil. Og det er lov for andre å endre 
mening også!
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Velg hvem du snakker til 
Enten det gjelder barn eller voksne, er det bra å snakke med noen du vet 
du kan diskutere med på en god måte. Det kan være lurt å fokusere på 
noen du vet er litt opptatt av miljø, men kanskje glemmer seg litt av og til 
eller trenger en påminnelse om hvor viktig saken er.

Du snakker på vegne av deg selv 
Din mening er viktig, og alle miljøagenter kan ha sin egen mening. Å ta 
vare på jorden, miljøet og klimaet er viktig, og det finnes flere måter å gjøre 
det på. Miljøagenter kan være enige om mye, men også uenige. Og det 
er helt greit!



DET NYTTER!
Føler du noen ganger at det ikke nytter å være engasjert 
i miljøet? Politikerne prater og prater, men det virker ikke 
alltid som at de tenker å gjøre noe med miljøproblemene. 
Men det er heldigvis mange eksempler på at miljøengasje-
ment har nyttet! Bak alle disse seirene er det miljøengasjerte 
personer som har ropt til politikerne at de må ta ansvar. Det 
kan være en god motivasjon for miljøagenter i dag! 
TEKST: Bjørn Erik Løken

Mindre plast
Et godt eksempel fra helt nylig, er 
at det 3. juli i år ble forbudt med 
flere typer engangsplast i Norge! 
Plastbestikk og -tallerkener, suge-
rør, isoporkopper og bomulls-
pinner i plast er nå forbudt her i 
landet. Faktisk er det blitt forbudt 
i hele EU! Dette har vært en viktig 
sak for mange miljøagenter i flere 
år, og Barnas klimapanel har tatt 
det opp i flere av sine rapporter. 
De voksne har endelig lyttet, så 
nå blir en viktig kilde til plast- 
søppel i naturen heldigvis borte. 

Hull i ozonlaget
Da vi som jobber på Hovedkvar-
teret gikk på skolen, var en av 
de største miljøtruslene et hull i 
ozonlaget. Uten ozonlaget ville 
UV-stråling fra solen gjort jorden 
omtrent ubeboelig, og det viste 
seg at tykkelsen på ozonlaget 
minket raskt. Verdens ledere ble 
enige om å slutte å bruke KFK-
gasser og andre stoffer som brøt 
ned ozonlaget. Det skjedde i et 
stort møte i Montreal i Canada i 
1987. Nå går det mye bedre og 
forskere tror at ozonlaget vil være 
tilbake til normalen i 2050. 

Klimatoppmøte
I november skal ledere fra 
hele verden møtes i Glasgow 
i Skottland til klimatoppmøtet 
COP26. Tallet kommer av at det 
er det 26. klimatoppmøtet. Et av 
de viktigste møtene var i Paris i 
2015, og det var her Parisavtalen 
ble bestemt. Parisavtalen forplik-
ter alle land i verden til å kutte ut-
slippene sine. Dette er kjempevik-
tig for å prøve å hindre de verste 
konsekvensene av den globale 
oppvarmingen. Forhåpentligvis 
blir verdens ledere enige om nye 
tiltak nå i 2021! 

Parisavtalen ble vedtatt i 2015.
FOTO: UNclimatechange
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Vi ønsker oss et rent hav!
FOTO: Kein, Wikimedia Commons

Hvis mange nok engasjerer seg i miljøet, kan det 
kanskje bli færre døde skoger i fremtiden.
FOTO: High Contrast

Engangsplast som henger i taket.
FOTO: Sina Øversveen

Plastsøppel fra havet, i mange farger.
FOTO: Sina Øversveen
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...Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, 
   egentlig var utdannet lege? Hun ble statsminister tre ganger.

...Einar Gerhardsen er den statsministeren som har vært lengst sta
tsm

inis
ter

 i N
org

e?

Han var statsminister i 17 år mellom 1945 og 1965. 

       Han tilhørte Arbeiderpartiet.

Plastposer kan havne i naturen og gjøre stor 
skade på dyr og miljø. Hvis du vil lage ditt 
eget handlenett du kan bruke igjen og igjen, 
kan du bruke gammelt stoff og sy selv!

TEKST / FOTO: Stine Østnor

DETTE TRENGER DU:

Stoff

Nål og tråd eller symaskin

Saks, linjal og penn

Noe fint å pynte nettet med

LAG DITT EGET HANDLENETT

3. Vi begynner med selve nettet: Brett sammen 
stoffet med den vrange siden ut, slik at det blir 40 
x 40 cm. Sy sammen sidene. Det kan være lurt å 
få hjelp av en voksen til å sy.

SLIK GJØR DU: 
1. Finn stoff, gjerne fra ødelagte klær eller gamle 
gardiner. Det er lurt å bruke slitesterkt stoff som kan 
vaskes, men det må samtidig være tynt nok til å få 
nålen igjennom. 

Tips: Noe stoff har allerede ferdig sydde kanter 
slik at man slipper å sy så mye, som for eksempel 
et gammelt putetrekk 

2. Tegn klippekanter i 
stoffet: en bit på 40 x 
80 cm til selve nettet 
og to biter på 10 x 85 
cm til hankene. Der-
som du vil gjøre det litt 
enklere å sy hankene 
klipper du opp to biter på 4 x 85 cm. Bruk en 
linjal for å få rette linjer. 

4. Brett stoffet til hanken 
med den vrange siden 
ut, fest nåler i stoffet for 
å holde sidene sammen 
og sy. Vreng hanken slik 
at den fine siden kommer 
ut. Det er lurt å sy en søm 
langs kantene slik at stof-
fet ikke blir ødelagt.
 
5. Gjør det samme med den andre hanken.

6. Brett ned 3 cm av øverste del på nettet, fest han-
kene med en nål og sy dem fast i nettet. Husk at 
nettet skal være på vranga, og at tuppen på hanken 
skal ligge på vrangsiden av nettet.

 
7. Vreng nettet og pynt det akkurat sånn som du 
vil ha det! Du kan for eksempel bruke tøybiter,  
tekstilmaling, perler, silkebånd og buttons.

HUSK! Ikke bruk glitter på handlenettet. Glitter er 
mikroplast, og kan lett falle av og havne i naturen.
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...Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, 
   egentlig var utdannet lege? Hun ble statsminister tre ganger.

...Einar Gerhardsen er den statsministeren som har vært lengst sta
tsm

inis
ter

 i N
org

e?

Han var statsminister i 17 år mellom 1945 og 1965. 

       Han tilhørte Arbeiderpartiet.

       ...de to største partiene i Norge
      er Høyre og Arbeiderpartiet?

...kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913? Liechtenstein var siste land i

KILDE: kvinnemuseet.no

Europa som innførte stemmerett for kvinner. Det skjedde i 1984.
«Jeg tror gullfisken 

min har anfall» sier en 

mann til veterinæren.

«Han virker fin nå» sier veterinæren.

«Ja nå ja, men bare vent til jeg 

tar ham ut av bollen.»

Har du hørt 

om gjøken som falt

 ut av redet og ble 

helt koko?
Hva er det 

som er verdens 

største skap?

Lise: Jeg er 

glad jeg er født i Norge.

Ole: Hvorfor det?
Lise: Jeg kan jo bare 

snakke norsk!

VISSTE DU AT...

SVAR: Landskapet.
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TEKST / FOTO:  Lokallagene og Sina Øversveen

Her kan du finne nyheter fra organisasjonen, lese om kule oppdrag miljøagenter har 
gjort og forskjellige aktiviteter. Vi vil gjerne trykke bilder og leserbrev fra medlemmer, 
så send inn til post@miljoagentene.no.

I juni møttes Josefine, Olivia, Ulrik, Milla, Dina, Emanuel, Jakob og Ane fra Barnas  
klimapanel 2021 for første gang fysisk! Klimapanelet fikk jobbet mye med innspill fra 
barn i hele Norge og hadde også et lite møte med statsminister Erna Solberg.

Miljøagent Sofia (snart 10) åpnet utstill-
ingen fra Oppdrag Regnskog på Deich-
man Bjørvika i Oslo i sommerferien.

Utstillingen står der nå. I høst skal den på lands-
leir og på reise i Norge. Du kan bestille den til din 
skole, klubbhuset ditt eller biblioteket der du bor! 
Send en mail til regnskog@miljoagentene.no hvis 
du ønsker å ha miljøagentutstilling i nærheten av 
deg. Se miljoagentene.no/oppdrag-regnskog for 
å lese mer!

BARNAS KLIMAPANEL
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HVA SKJER I 
MILJØAGENTENE?

BARNAS KLIMAPANEL 
SKRIVER RAPPORT

OPPDRAG REGNSKOG



Viktige miljøsaker
Stoppe global oppvarming, passe på regnskogen, 
og rense jorda og havet for plast ble stemt fram 
som de viktigste sakene for miljøagenter. Miljøut-
fordringene er ikke løst enda, men disse sakene 
har vært i fokus i Miljøagentene. Aktiviteter, Miljø-
agentrapporten og skolekampanjene våre har  
handlet mye om disse miljøsakene.

Dyr i Miljøagentrapporten
Hovedkvarteret spurte: hva skal Miljøagentrap-
porten handle om? Det som fikk flest stemmer var 
dyr! Derfor har vi med stoff om dyr i alle utgaver av 
Miljøagentrapporten.

Miljøagent-maskot?
Sammen har vi fått til mye av det miljøagenter 
stemte fram på landsleir, men ikke alt. Mange  
ønsket seg maskot eller miljøagentbamse. En 
miljøagent kom med den gode ideen alle bamser 
kan være miljøagentbamser, akkurat som alle barn 
kan være miljøagenter! Nå finnes det strykemerk-

I september er det klart for landsmøte igjen. På landsmøtet kan miljøagenter påvirke  
organisasjonen! Her er litt av det vi bestemte på landsmøtet i 2019 og hva vi har fått til. 

er som gjør det enkelt å lage din egen maskot.  
Merket kan sys fast i bamsen eller på en liten  
t-skjorte til bamsen. Kanskje du kan lage en  
t-skjorte til bamsen av et gammelt putevar?
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LANDSLEIR 
OG LANDSMØTE

17.-19. september,
på Fornebu utenfor Oslo

Alle miljøagenter og foresatte er invitert.
Se miljoagentene.no for info og påmelding

BARNA BESTEMMER I MILJØAGENTENE
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VOMBAT
Vombater hører til pungdyrene og holder til i Australia og på Tasmania. De 
er kraftige og runde dyr med korte bein, men ikke la deg lure, for de kan 
løpe nesten like raskt som mennesker!
KILDER: Store norske leksikon, Rainforestation Nation Park, ung.forskning.no, Australian Geographic

Gravere
Vombaten lever i områder hvor det er mulig å grave 
ganger under bakken. De graver dype huleganger 
som beskytter mot varme, kulde og fiender. Det er her 
vombaten hviler seg når den ikke er oppe for å spise 
gress, siv og røtter. Noen vombater graver ganger 
som kan bli 30 meter lange. 

Forsvarer seg med rompa
Rompa brukes som forsvar mot fiender. Når vom-
baten må flykte fra et større rovdyr, løper den inn i 

hula si med nesa først, og bruker rompa til å blokkere 
igjen hulegangen. Bakenden er steinhard og robust, 
og tåler både bitt og kloring.

Lever alene
Vombatene foretrekker å bo alene i huler, men vom-
batmødre bor sammen med ungene sine en stund. 
Nyfødte vombatunger bor i pungen til moren i 6-10 
måneder. Det varierer litt fra vombatart til vombatart. 
Etterpå følger en periode på rundt ett år, der de grad-
vis avvennes fra moren.
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Det finnes tre arter 
av vombat: slettevombat, 
nordlig hårsnutevombat 
og sørlig hårsnutevombat. 
Sørlig hårsnutevombat er 
minst.

Vombater har ikke 
svettekjertler og kan ikke 
svette. Derfor er de ekstra 
sårbare for høye tempera-
turer. Dermed er de  også 
helt avhengige av gang-
systemene de graver un-
der bakken. Der får de kjølt 
seg ned når det er på det 
varmeste.

Tennene til vombaten 
vokser hele livet. Det er bra, 
for maten de spiser sliper 
ned tennene. 

VOMBAT-FAKTA

FOTO: Alexandre Lavrov, Flickr

Vombaten er fredet
På 1800-tallet mente man at vom-
bater var skadedyr og måtte utryd-
des. Derfor ble det jaktet svært 
mye på den. I dag ødelegger men-
neskene vombatens leveområder 
ved å bygge boliger eller drive 
jordbruk i områdene. Løshunder 
og dingoer er andre store trusler. 
Alt i alt har bestanden av vombat-
er sunket drastisk. Vombaten er i 
dag fredet over det meste av Aus-
tralia, med unntak av slettevom-
baten i det østlige Victoria. Der blir 
den fortsatt ansett som et skade- 
dyr for jordbruket.
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Vombat-bæsj er formet som terninger, og vombaten bæsjer temmelig 
mye. Den kan produsere 80-100 bæsjeklumper i løpet av et døgn.
FOTO: Didi, Flickr

Slettevombaten kan grave ganger som blir 30 meter lange.
FOTO: JJ Harrison

Vombaten bor i huler i bakken. De graver ganger som går på 
kryss og tvers og noen steder kan bakken bli helt gjennomhullet 
av vombat-ganger.  
FOTO: DiverDave, Wikimedia Commons
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TRULS GULOWSEN
MILJØKJENDISEN

Hei Truls! Hva driver du med for 
tiden?

– Akkurat nå går tiden min til å en-
gasjere de som allerede er engas-
jerte, og forsøke å påvirke enda flere 
til å tenke på miljøet. Det innebærer 
å besøke steder som politikerne vil 
ødelegge med kraftverk eller motor-
veier, møte politikere og nærings-

livsledere, oppleve naturen sammen 
med andre og få folk til å tenke miljø 
når de stemmer ved stortingsvalget. 

Hva gjorde at du ville bli leder i 
Naturvernforbundet? 

– Jeg har jobbet med klima hele 
mitt voksne liv. Jeg trodde faktisk at 
jeg skulle gjøre noe annet når jeg 

Truls Gulowsen er ny leder i Naturvernforbundet. Han har vært 
miljøforkjemper lenge, og har vært leder for Greenpeace Norge. 
Vi har diskutert miljøkampen og hvordan vi kjemper sammen.
TEKST: Andreas Hammer Holmefjord  /  FOTO: Fartein Rudjord

ble voksen, men fant ut at det som 
motiverer meg mest er å være med i 
miljøkampen. 

Hva er motivasjonen din for å 
jobbe med miljøaktivisme?

– Jeg har vært opptatt av miljø siden 
jeg var ungdom. Natur- og klimakrisa 
blir stadig mer alvorlig. Mange beg-
ynner å skjønne det, men det haster 
å redusere klima- og miljøavtrykket 
vårt. Den kampen vil jeg være med i, 
og jeg er glad for at vi er så mange.

Hvilke klima- og miljøsaker 
brenner du for?

– Miljøsaken som har fulgt meg 
mest er norsk oljepolitikk. Skal vi ta 
klimakrisa på alvor, må vi slutte å lete 
etter nye oljefelt. Det er noe av det 
flaueste med å være norsk stats-
borger. Vi klarer ikke å bestemme 
oss for å slutte.

Har du en hilsen til miljøagen-
tene?

– Tusen takk for at dere er engas-
jerte og står på! Vi trenger alle krefter 
i miljøkampen, men det aller viktigste 
er å få foreldrene til å ta ansvar. Opp-
fordre voksne til å stemme miljøbe-
visst. Det er ikke barnas ansvar å 
rydde opp etter voksne, men dere 
har rett til å si ifra.

Truls Gulowsen er ny leder i 
Naturvernforbundet.
FOTO: Fartein Rudjord



KILDER: Humleskolen.no, Artsdatabanken.no  /   FOTO:  James K. Lindsey

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG 
ARBEID
OG ØKONOMISK 

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG 
GODE SANITÆRFOR-
HOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

RØDLISTA

KLØVERHUMLE
Kløverhumla er en av Norges 
sjeldneste humlearter.

Denne store humla regnes også som en av de 
vakreste humleartene, og har gulaktig pels med en 
svart stripe mellom vingene. Den er viktig for land-
bruket, for den er skikkelig god på å pollinere rød-
kløver og gress.

Kløverhumla lager ofte bol i bakken, gjerne i gamle 
musebol. Den holder til i blomsterenger og kultur-
mark, særlig der det finnes mye rødkløver.

I løpet av de siste 100 årene har bestanden av 
kløverhumler gått kraftig tilbake i Europa. På den nor-
ske rødlista er den vurdert som sterkt truet, og den 
risikerer å dø ut i Norge. Dette skyldes blant annet 
at det blir færre blomsterenger, mer bruk av sprøyte-
midler og kunstgjødsel, og mer klimaendringer.

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

FRED OG 
RETTFERDIGHET
Bærekraftsmål 16 handler om fred og rett-
ferdighet. Å skape en fredelig verden uten 
krig har alltid vært en av FNs hovedoppgav-
er. FN ønsker å fremme fredelige samfunn 
som er inkluderende for alle.
TEKST: Sina Øversveen 

FNs BÆREKRAFTSMÅL

ILLUSTRASJON: Pxhere.com

Krig og konflikt er et stort hinder for bærekraftig 
utvikling. Offentlige oppgaver, som rettsvesen, ut-
danning og helsetilbud, sliter ofte i samfunn hvor 
det er krig. Det kan sette en stopper for utviklingen 
og er heller ikke bra for miljøet. 

Fred og rettferdighet er viktig, og det er mye som 
må gjøres. Man ønsker å hindre vold og konflikter, 
sørge for at folket blir hørt i viktige saker og at alle 
har riktig informasjon om hva som skjer i samfunnet. 

Ved å bruke stemmen din, kan du hjelpe verden 
med å bli mer fredelig og inkluderende. Hvis du ser 
noen som blir urettferdig behandlet, si ifra! Pass på 
at du tar godt vare på alle rundt deg og behandler 
alle likt uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, ut-
seende eller hvem de er glad i.
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Drømmer du om 
å bli en forsker? 
- Bli med på «De Grønne Forskerspirene»!
TEKST: Julie Vestgren Pettersen

«De grønne Forskerspirene» varer fra 18. oktober til 30. november. 
Gå inn på miljoagentene.no for mer informasjon og påmelding.
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PREMIEOPPGAVE 1 - DYR I BHUTAN
1. Leppebjørn, 2. Takin, 3. Snøleopard, 4. Mårbjørn

PREMIEOPPGAVE 2 - ORD-REBUS
SVAR: Vannkraft

PREMIEOPPGAVE 3 - ORD-REBUS
Usa: c, e, i        Bhutan: a, d, h  Senegal: b, f, g

PREMIEOPPGAVE 4 - MILJØPROBLEM I SENEGAL
SVAR: Ørkenspredning  

PREMIEOPPGAVE 5 - SANT ELLER USANT?

Forskning er ganske kult, for ved hjelp 
av forskning kan vi finne opp nye ting, slik at 
verden går fremover. Man kan si at forskning er 
det som må til for at ting skal skje. Akkurat som 
med energi, som er det som gjør at noe skjer. 
Derfor passer det perfekt at Miljøagentene skal 
arrangere en konkurranse denne høsten som 
handler om akkurat dette, nemlig energi og for-
skning. 

Konkurransen er for elever i tredjeklasse og 
heter «De Grønne Forskerspirene».  

Visste du at nesten all energi kommer fra sola? 
Faktisk har både fornybar og ikke-fornybar 
energi sola som sin kilde. Er ikke det ganske 
spennende å tenke på?

Hva energi er og hvordan det har seg at sola 
er kilden til alt kan du lære mer om i «De Grønne 
Forskerspirene». Det blir både morsomme 
eksperimenter og andre spennende oppgaver 
som skal løses. Disse har Miljøagentene fått 
hjelp av Forskerfabrikken til å lage.  

Ikke bare det, men vi kommer til å kåre tre 
vinnerklasser, som får en stor pengepremie på 
5000 kr hver! 
 
«De Grønne Forskerspirene» arrangeres i 
samarbeid med Fortum.

Går du i tredjeklasse? 
Ta med Miljøagentrapporten på skolen og vis 
denne siden til læreren din!

1. Usant 
2. Sant 
3. Usant 
4. Usant 

5. Sant 
6. Sant
7. Usant 
8. Sant

9. Sant
10. Usant
11. Sant
12. Usant

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 3 2021

PREMIEOPPGAVE 6 - DYR I USA
SVAR: Bison, puma, grizzlybjørn, kondor, ulv

PREMIEOPPGAVE 7 - MONARKSOMMERFUGLER
SVAR: Det er 12 monarksommerfugler i bladet

PREMIEOPPGAVE 8 - HVOR BOR DYRENE?
SVAR: 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

PREMIEOPPGAVE 9 - KRYSSORD
LØSNINGSORD: Fattigdom

Vinnere:
Agnes Konstanse (8) fra Gressvik, Maya (10) 
fra Gamle Fredrikstad, Emilio (11) fra Stok-
marknes, Live (10) fra Trondheim,
Solrun (7) fra Oslo, Helge (7) fra Oslo, 
Elise (9) fra Oslo, Milla (13) fra Mosterhamn,
Sofia (9) fra Oslo, Linnea 8 (11) fra Oslo,
Iselin (8) fra Røros, Kiara Sofia (11) fra Oslo



SVAR:

2
1

10

1

IKKE 
HUN

IKKE 
JA

IKKE INN

MANGE HUS

GJETTETRE-
SORT

GIR MAT

RIKTIGTOALETT

MODIGE

VAKKER

INNI

TYVERI

FORSYNT

OKSE

SKÅL

FLIRTE

IKKE ENIG

TO 
LIKE

FLAMME

SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på 
bokstavene i de gule rutene, da kommer du frem 
til et politisk parti. 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

Det er 
stortingsvalg i 
november.

I Norge har vi 
demokrati.

Gro Harlem 
Brundtland var 
utdannet kokk.

Vombaten bor 
i Australia og 
Tasmania.

Kløverhuma er 
sterkt truet.

I Norge har vi 
republikk.

Truls Gulowsen 
er leder i Natur 
og Ungdom

Demokrati betyr 
“folkestyre”.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:15. oktober 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. oktober 2021.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

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

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

Premieoppgave 3 - Jeg finner disse politiske partiene:

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 FINNER DU DE POLITISKE PARTIENE?
Blant bokstavene under skal det være seks norske politiske partier. Finner du alle seks?



KLIMAKOKKENE 2021
Tar du utfordringen om å lage Norges mest klimavennlige matoppskrift?

På med kokkehatten! Fra 1. til 26. november arrangerer 
Miljøagentene en konkurranse for alle i 5. til 7. trinn. 
Klimakokkene handler om å lage god og kreativ mat ved 
å bruke lokale og sesongbaserte råvarer. Start eventyret 
på vei mot å bli en mesterkokk i klimavennlig mat!

Be læreren din om å gå inn på www.klimakokkene.no 
og registrere klassen.


