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Hva skjer i Arktis?
Arktis er et spennende område 
hele året, særlig når det gjelder 
dyreliv, klima og miljø. Naturen i 
Arktis er sårbar og det er viktig å 
ta vare på den.
 
Dette er et av de stedene i verden 
hvor klimaendringene merkes ekstra 
godt. Store deler av Arktis er dekket 
av is, men på grunn av global opp-
varming, minker isen mer og mer. 
Mange arktiske dyr er avhengige 
av isen for å finne mat, og når den 
smelter og blir borte, sulter dyrene.

Som miljøagent kan du engasjere 
deg i hvordan det går med dyrene 
og klimaet i Arktis. I dette bladet kan 
du lese om hvordan du kan hjelpe 
havhesten, som er et av mange 
truede, arktiske dyr. 

I dette bladet får du også tips om 
hvordan du kan skrive en miljøvenn-
lig ønskeliste før jul, og hvordan du 
kan være “resirkuleringspoliti” og 
passe på at søpla blir ordentlig sortert 
hjemme hos dere. Det er særlig viktig 
i jula, for da blir det ekstra mye søp-
pel etter julegavepapir. For miljøvenn-
lige julegavetips, kan du sjekke ut  
miljoagentene.no. Husk å bruke  
resirkulerbart julegavepapir, da!

God, miljøvennlig jul fra
Hovedkvarteret

Hvorfor er du miljøagent?
– Fordi jeg håper at flere på 
skolen engasjerer seg for 
klima og miljø. 

Hvilke miljøsaker er du 
mest opptatt av? 
– At dyrene skal ha det bra. 

Hva er dine beste 
miljøtips?  
– Organiser et klimabrøl på 
din skole! 

Miljøvennlig hilsen fra 
Nienke

Navn: Nienke (10 år)
Yrke: Miljøagent med rett til å si ifra!
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Espen er sjefen for norsk natur
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Arbeiderpartiet

Noen sjefer er viktigere enn andre, og Espen 
Barth Eide er en av dem. Han er nemlig Norges 
nye klima- og miljøminister, og dermed sitter han 
i regjeringen. Der skal han jobbe for å ta vare 
på skog, rovdyr, truede arter og en masse andre 
viktige saker. Det finnes knapt noe viktigere enn 
det. Derfor kommer vi til å si fra hvis resten av 
regjeringen ikke lytter nok til Espen. Det er tross 
alt jorda vår det handler om. 

Årets viktigste rapport er klar
TEKST  /  FOTO: Sina Øversveen

Viktig møte for verdens klima 
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

I begynnelsen av november møtes verdens 
land til klimatoppmøte i Glasgow i Skottland. 
Det er et viktig møte i arbeidet med å stanse 
klimaendringene. I årene som kommer trengs 
det store kutt i utslippene av klimagasser, og 
landene må nå trappe opp innsatsen. I Norge 
og over hele verden krever nå barn og ungdom 
klimahandling. Vi kommer til å mase på politik-
erne helt til de lytter. 

Årets klima- og miljørapport fra Barnas klima-
panel er klar og har fått tittelen «Vår tids største sak 
– barnas ansvar?». Barnas klimapanel jobber for 
at barn skal bli hørt og rapporten er skrevet basert 
på innspill fra flere tusen barn. Rapporten viser at  
norske barn vil ta vare på naturen, kutte klimagass-
utslippene og senke forbruket. Norske barn krever 
at de skal bli tatt på alvor, og er opptatt av å ta vare 
på naturen og hverandre, på tvers av generasjoner 
og landegrenser. Les mer på miljoagentene.no.
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MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.



Hurra, tre elver er reddet
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Hallgeir Opdahl

Vil forby oljeutvinning i Arktis
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

Kampen for å stanse gruvedumping i Reppar-
fjorden i Finnmark fortsetter. I september bestemte 
Hammerfest kommune at arbeidet med kobber-

Det er ikke hver dag man kan feire at tre elver er 
reddet fra utbygging. Det kunne vi gjøre en vakker 
dag i september, da regjeringen sa nei til bygging 
av vannkraftverk i Strindelva i Snåsa, Folla i Folldal 
og Nøvedalselva i Ørsta. Det betyr at vannet fort-
satt får renne fritt og at livet kan fylle elvene slik det 
alltid har gjort.

Selv om Norge fortsetter å lete etter mer olje og 
gass, er det heldigvis andre som tenker annerledes. 
EU vil nå forby oljeboring i Arktis, og de melder at 
de etter hvert vil til å slutte å kjøpe olje og gass 
som er fra arktiske strøk. I slike sårbare områder vil 
oljeutslipp få store konsekvenser for fisk, fugler og 
sjøpattedyr. Hvis du må lete etter mer olje, Jonas, så 
må du i alle fall holde deg unna Arktis.

Liten seier i Repparfjorden
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Marion Palmer

gruven må stoppe, etter en klage fra flere miljø-
organisasjoner. Klagen er nå til behandling, og 
naturvernere, reindriften og fiskere jobber nå sam-
men for å hindre at arbeidet skal komme i gang 
igjen. Vi håper nå at vi kan hindre at de dumper 
giftig gruveslam i en levende fjord. 
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HVA ER ARKTIS? 
Hva ser du for deg når du hører ordet 
«Arktis»? Kanskje du tenker på is- 
bjørner som jakter på sel ved iskanten, 
barske polfarere, eller svære isfjell 
som flyter i havet?
TEKST: Bjørn Erik Løken

Arktis er alt dette – og mye annet. En måte 
å definere Arktis på er at alt som er nord for 
Polarsirkelen er arktiske områder. På kartet til 
venstre er Nordpolen markert i midten, og alt 
innenfor den lyse sirkelen er Arktis. Kartet er 
litt annerledes enn vi er vant med. Øverst på 
kartet ser du Norge opp-ned, og store deler av 
Nord-Norge blir regnet som en del av Arktis.

Mange forbinder Arktis med is og snø. 
Men vi finner også frodige skoger og store 
gårder nord for Polarsirkelen. Grunnen til at 
vi i Norge kan bo så langt nord som vi gjør, er 
at Golfstrømmen gir oss et mildere klima enn 
andre områder så langt nord.  

Ordet Arktis kan også handle om en type klima. 
Et arktisk klima er når gjennomsnittstempera-
turen ikke er over ti grader, selv midt på som-
meren. Det er bare Svalbard og noen områder 
helt øst i Finnmark som har arktisk klima i 
Norge. Andre steder finnes det områder med 
arktisk klima mye lenger sør enn i Norge. For 
eksempel er sydspissen av Grønland like langt 
sør som Oslo!

Store deler av Arktis er dekket av isbreer og 
flytende havis. Selve Nordpolen består ikke av 
land, men av is som flyter på havet. I tillegg 
er det store havområder og landområder med 
tundra i Arktis. Tundra er en type landskap hvor 
det er for kaldt til at trær kan vokse, og ofte er 
det permafrost under tundraen. Permafrost er 
underjordisk is, som aldri tiner. Siden de øverste 
jordlagene tiner er det likevel mange typer 
planter og dyr som lever på tundraen.
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Raskere oppvarming
Oppvarmingen i Arktis går omtrent dobbelt så raskt som i resten av 
verden. Det er fordi stadig mindre områder er hvite av snø og is. Uten 
snø og is til å reflektere vekk sollyset, tas mer varme opp fra sola. Noen 
steder i Arktis går det enda raskere.
 

Permafrosten tiner
Permafrosten, den underjordiske isen som egentlig aldri tiner, har nå 
likevel begynt å tine mange steder. Dette er et stort problem, fordi det er 
mye metan som ligger lagret i permafrosten. Metan er en klimagass, og 
om vi slipper ut mye metan, kan det føre til at den globale oppvarmingen 
går enda raskere. 

Hvordan påvirker 
klimaendringene 
Arktis?
TEKST: Bjørn Erik Løken

Mange dyr i Arktis mister 
leveområdene sine på grunn 
av klimaendringene.
FOTO: AWeith cc 4.0

Havisen smelter i Arktis.
FOTO: Andreas Weith cc 4.0
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Permafrosten har begynt å tine mange steder.
FOTO: Boris Radosavljev



Havisen smelter
Havis dekker store deler av Polhavet om vinteren. De 
siste tiårene har det blitt mye mindre havis. Om isen 
fortsetter å smelte like raskt, er det fare for at Polhavet 
vil være isfritt om somrene innen 2050. Både plankton, 
fisk, sjøfugl, selv, hval og isbjørn trenger is for å leve. 
Disse vil ikke ha noe sted å være om isen forsvinner. 

Havet stiger
De fleste isbreer i verden krymper og blir 
mindre. Mange av dem er i arktiske strøk, 
blant annet på Grønland og Svalbard. 
Grunnen til at isbreene blir mindre er del-
vis at de smelter, og delvis at de kalver. At 
isbreen kalver vil si at deler av isbreen bry-
tes av og blir til isberg. Dersom isbreene 
fortsetter å smelte og kalve som i dag kan 
det meste av isbreene på Grønland bli 
borte i løpet av dette århundret. Om vannet 
fra isbreene havner i havet, vil det kunne 
stige med opptil én meter før 2100. 

Sydlige arter 
kommer nordover
Høyere temperaturer fører til at arter som 
tidligere bare fantes lenger syd, kommer 
stadig lenger nord. Problemet med dette 
er at planter og dyr som lever i Arktis 
blir fortrengt av de nye artene. Arktiske 
fiskearter må for eksempel svømme enda 
lenger nordover og der er havet for dypt 
for disse fiskene.
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Forskerne ville vite mer om plastmengden i havet. Hadde 
det blitt mer plast? Hvordan påvirker mennesker naturen? 
Hvordan kan vi løse problemene med plastforurensing? 

Polarrekruttene Malin Kvaal Bergland (16 år) og Øyvor 
Johanne Gjerde(16år) fikk være med på forskningskipet og 
lete etter plast sammen med forskerne. De tok prøver av 
vannoverflaten og sediment, som betyr havbunn, for å se 
etter mikroplast og andre små plastpartikler. Prøvene ble 
sendt videre til et laboratorium. 
– Det var litt overraskende å se hvor nøyaktig forskerne 

var. Vi kunne ikke ha på oss klær av fleece på dekk fordi det 

kunne påvirke prøvene, forteller Malin.  
Fleeceklær er nemlig laget av plast, og bare 
en bitteliten bit kunne havne på avveie og 
påvirke prøvene. 
– Det var kjempegøy å være med på å ta 

opp sediment! Vi var med lederen fra tok-
tet og heiste ned en svær metallboks 300 
meter ned til havbunnen, for å samle inn 
sedimentet. Boksen var veldig tung. Da vi 
hadde fått boksen tilbake på dekk, brukte 
vi metallskjeer for å putte sedimentet over i 
glassbeholdere, forteller Øyvor. 

Polarrekruttene 
på plasttokt

I sommer dro forskere fra Norsk Polarinstitutt på plasttokt. De satte kursen mot Sval-
bard  og lette etter plast i sjøvannet, på havbunnen, i snøen og i sjøisen. De under-
søkte også dyreplankton, fisk og sjøfugler. 
TEKST: Wanda Natalie Nordstrøm  /  FOTO: Trine Lise Sviggum Helgerud/Norsk Polarinstitutt
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Det er flere grunner til at plast ender opp i havet. Plast 
på avveie brytes opp i mindre og mindre biter, og havner i 
havet gjennom vind, kloakk og rensevann. Fiskeutstyr, som 
garn og tau av plast, er også et stort problem.
  – Jeg får jo en uggen følelse av at vi mennesker har så-
pass stor innvirkning på naturen. Vi er bare en art, men har 
så stor makt over fremtiden, sier Malin. 

De deler gjerne tips til hva barn kan gjøre for at det blir 
mindre søppel og plast i naturen.  
– Du kan være nøye med å sortere, resirkulere og kaste 

søpla i søppelkassa. Hjemme har vi blitt mye mer nøye på 
sortering enn det vi var før, sier Malin. 
– Hvis man ser plast på bakken, så kan man plukke det 

opp selv om man synes det er litt ekkelt. Hvis alle gjør sin 
del så hjelper det, avslutter Øyvor. Polarrekruttene Malin og Øyvor.

Bildet er et utsnitt av originalbildet.

For å komme på 
forskningsskipet Kronprins 
Haakon, ble Malin og 
Øyvor hentet i en liten båt. 
Båten ble heist opp langs 
siden av skipet, slik at de 
kom seg om bord. 
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Øyvor synes det var gøy å ta sedimentprøver. Hun fikk også ta med seg 
en prøve hjem, den har hun brukt til å male med!
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

11



12

Nysgjerrig isbjørn nærmer seg forskningsinstrumenter
på havisen.
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Jentene så både blåhval og finnhval 
på turen.
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Forskerne undersøkte også dyreplankton, fisk og 
sjøfugler for å se etter plast. Her er en liten rognkjeks.
Bildet er et utsnitt av originalbildet.
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Forskerne samlet inn 1200 prøver. 
Prøvene vil bli analysert for mikroplast, slik at 
vi kan lære mer om plast i havet. 
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Forskerne lette etter plast både over og under isen.
Bildet er et utsnitt av originalbildet.
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Søppel og plast i havet blir et større og større problem i verden. Oppe i Arktis er det hverken 
mange mennesker eller mye trafikk. Hvordan kommer det likevel plastsøppel dit?  
TEKST: Peter Hedstein  /  KILDER: Norsk Polarinstitutt

Hvordan kommer 
plast til Arktis? 

Havstrømmer 
Havstrømmene fungerer som et trans-
portbånd og frakter vann rundt omkring i 
havet. Det som skaper bevegelse i havet 
er for eksempel temperatur, jordrotasjon 
og saltinnhold.
I havstrømmene havner også søppel og 

plast, som vi mennesker kaster i naturen 
og havet. Kastes noe i havet i India så kan 
det ende opp helt andre steder i verden.  
Som alle andre veier stopper også 

havstrømmene opp et sted. I Arktis har vi 
to sånne stoppesteder, nemlig Grønlands- 
havet og Barentshavet. Plast blir fraktet 
av havstrømmene opp forbi Norge og inn 
i disse to havene. På havbunnen mellom 
Svalbard og Grønland er det funnet mye 
mer plast på havdypet fra 2002 til 2014. 
Norsk Polarinstitutt har nylig lagt ut 

havbøye med GPS vest for Svalbard 
i en av disse havstrømmene. Poen-
get med dette er at man skal kunne se 
hvordan plast i havet beveger seg med 
havstrømmene.  

Hva kan skje? 
Det er kjempeviktig at vi klarer å gjøre 
noe med plastforurensningen i havet. Du 
har kanskje hørt om The Great Pacific 
Garbage Patch (ofte kalt det store søp-
pelhavet på norsk)? Dette er et stoppest-
ed for havstrømmer midt i Atlanterhavet. 
Søppelhavet har en utbredelse på 3,5 

FOTO: Norsk Polarinstitutt. Bildet er et utsnitt av originalbildet.
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millioner kvadratkilometer, det er seks 
ganger større en Spania og Portugal til 
sammen. Forskere frykter at noe lignende 
kan skje i Barentshavet innen år 2050 om 
plastforurensningen fortsetter. 

Slik ser havbøya ut.
FOTO: Trine Lise Sviggum Helgerud/Norsk Polarinstitutt.
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Norsk Polarinstitutt la ut en havbøye med GPS. 
FOTO: Peter Leopold/Norsk Polarintitutt. Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Hva blir gjort?  
Her i Norge har miljømyndighetene gitt 60 millioner kroner 
til å rydde plast på strender og i hav. Det kommer mye ny 
forskning på plast i havet, og FN har satt som mål å redusere 
alle former for havforurensning innen 2025 på grunn av dette. 



De arktiske landområdene har egentlig ikke så mange dyr. Det 
er kaldt og et hardt liv i Arktis, og forsøpling fra mennesker skaper 
problemer. 

Verdenshavene forsøples av plast og annet avfall. Det aller 
meste havner på bunnen av havet, mens noe flyter rundt i havene 
og noe skylles på land. Det er også et problem i Arktis, selv langt 
fra mange mennesker.  

Plast er ekstra skummelt for 
naturen, fordi den ikke blir borte. 
En epleskrott brytes ned og blir til 
jord, mens fiskegarn av plast hold-

Arktisk dyreliv 
trues av søppel
Plast og annen forsøpling fra havene påvirker dyrelivet i 
arktiske områder.  
TEKST: Sina Øversveen

Polarrev og fjellrev er det samme. Den finnes i hele Arktis og bytter 
pels mellom vinter og sommer. 
FOTO: Norsk Polarinstitutt/Christelle Guesnon. Bildet er et utsnitt av originalbildet.
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Alle kan gjøre noe
Som miljøagent kan du hjelpe til med at det blir mindre 
plastforsøpling. Det er viktig å sortere søpla og kaste den 
på riktig sted. Si ifra til voksne at de må ta ansvar!

er seg lenge, før det brytes opp i 
tusenvis av mindre plastbiter. Dyr 
kan sette seg fast i plastsøppel. 
Da kan de skade seg eller sulte.

Polarinstituttet har funnet plast 
og annen søppel på en strand 
på Svalbard. 
FOTO: Norsk Polarinstitutt/Geir Wing Gabrielsen
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

På Svalbard finnes det en egen 
underart av reinsdyr, som er 
små og har veldig tykk pels.
FOTO: Norsk Polarinstitutt/Ann Kristin Balto
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Dette reinsdyret har fått et gevir fra et annet dyr hengende fast i 
sitt eget gevir på grunn av tau. 
FOTO: Norsk Polarinstitutt/Ann Kristin Balto
Bildet er et utsnitt av originalbildet.

17



Forskerne fanget inn 21 unge og 18 
voksne havhester og studerte mageinn-
holdet deres. Nesten alle havhestene 
hadde plast i magen. 

Dette var første gang forskerne lette 
etter plast i havhestunger. En av fugle- 
ungene hadde hele 380 plastbiter i 
magesekken! Nesten all plasten de fant i 
ungene var større enn 1 millimeter og den 
største plastbiten var nesten 7 cm lang. 

– Alle havhestungene hadde plast i 
magen, de hadde også mer plast i seg 
enn de voksne fuglene, forteller France 
Collard, forsker ved polarinstituttet.

Hvordan dette påvirker fugleungene, er 
for tidlig å si. Men at det ikke er bra for 
dem, kan man være sikker på. 

Studier viser at sjøfugler som har mye 
plast i magen gir mindre mat til ungene 
sine. Derfor får ungene for lite energi 
og næring som de trenger for å vokse. 
Plasten kan skade fuglene innvendig og 
gi en falsk metthetsfølelse, som kan føre 
til at den sulter. I tillegg inneholder plast 
miljøgifter som også kan være skadelig.  
Det er ingen tvil om at vi må hjelpe 
havhesten. 

380 plastbiter i magen
I fjor høst reiste en gruppe forskere fra Norsk Polarintitutt til Svalbard. De ville undersøke 
hvordan havhesten blir påvirket av plastforsøpling. Det de fant, var ganske skremmende. 
TEKST: Julie Vestgren Pettersen  /  KILDER: Norsk Polarintititutt  /  FOTO: Hallvard Strøm/Nors Polarinstitutt. Bildet er et utsnitt av originalbildet.

HAVHEST: Havhest er en sjøfugl som lever langs kysten ved det  
nordlige Atlanterhavet. Havhesten må altså ikke forveksles 
med sjøhest, som er en fiskeart. 
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Havhesten dykker ikke når den skal 
fange mat, men spiser det som flyter 
og lever i havoverflaten. Den er spe-
sielt glad i blekksprut og dyreplankton. 
Men det flyter også plast og mikroplast 
i havoverflaten, og havhesten tar ofte 
feil av plasten og vanlig mat. 
Sjøvannet gjør at det legger seg en 

biofilm, altså bakterier i overflaten, 
rundt plasten. I denne biofilmen er det 
et stoff som også finnes i dyreplankton. 
Dette gjør at plasten lukter og smaker 
som plankton, og havhesten tror det er 
mat. 
Havhestungene får også i seg plas-

ten fordi de mates av foreldrene sine. 
Havhestforeldrene spiser plast, og 
gulper opp og mater ungene med 
plasten når de kommer hjem til redet.

1. Ikke kast søppel på bakken
Alle klarer å putte søpla i lomma, eller 
bære det i hånda, fram til man finner en 
søppeldunk. 

2. Resirkuler alt, alltid 
Når vi leverer plasten til gjenvinning, 
hindrer vi den i å bli liggende i naturen.

3. Unngå ting med 
mikroplast 
Svanemerkede 
produkter er garantert 
uten mikroplast. 

380 plastbiter i magen Hvorfor spiser 
havhesten plast?

3 tips for å 
hjelpe havhesten
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HAVETS MIKROSKOPISKE 

MATKILDE

Hoppekreps på glass!
FOTO: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt

Bildet er et utsnitt av originalbildet.
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Hva er plankton?
Plankton kommer i mange stør-
relser, men det eneste kriteriet for 
å være et plankton er at man ikke 
har evne til å svømme mot strøm-
men, så dersom du går ut i vannet 
for å bade og lar deg selv drive 
med strømmen oppfører du deg i 
grunn som et plankton.

Dyr- og planteplankton
Det finnes forskjellige typer plank-
ton i havet, men de vi skal ta for 
oss heter dyreplankton og 
planteplankton. Plante- 
plankton er mikro-
skopiske planter som 
bruker energien fra 
sola til å lage suk-
ker gjennom fotosyn-
tese, og dyreplankton 
spiser planteplankton 
eller andre dyreplank-
ton. Tenk på planteplankton 

Havet er stappfull av mat, men ikke alt er tilgjengelig for 
mennesker.
TEKST: Andreas Hammer Holmefjord  /  KILDER: Norsk Polarinstitutt

HAVETS MIKROSKOPISKE 

MATKILDE
som havets gress og dyreplank-
ton som havets kuer som beiter.

Raudåta
Hoppekreps er en type dyre-
plankton som spiser planteplank-
ton. En av de mest tallrike hoppe-
kreps artene i norske farvann 
er raudåta. For at raudåta skal 
overleve vinteren må den ta med 
seg en nistepakke for å overleve. 
Nistepakken består av fett som 

raudåta lagrer inne i kroppen som 
en slags sekk. Denne sekken kan 
bli veldig stor og fylle opp nesten 
hele kroppen til raudåta. Det gjør 
raudåta til en energibombe for 
større dyr!

Nøkkelarter
Raudåta regnes som en nøkkel-
art. Det betyr at den er spesielt 
viktig for at økosystemet fungerer. 
Grunnen til at raudåta er så viktig 
er at det er utrolig mange av dem 
og de blir spist av alt i havet som 
er større enn dem. Uten raudåta 
ville norske farvann sett ganske 
tomt ut.

Smådyr er minst like viktig
Kristin Heggland jobber ved 
Norsk Polarinstitutt og studerer 
raudåta og hoppekreps. Hun 
skal undersøke hvor tilpas-
ningsdyktig hoppekrepsen er 
til klimaendringer. Klarer den å 
overleve temperatur økningene 
i havet?
Hun forteller at hun ønsker 

å vise verden den fantastiske 
rollen som plankton spiller for 
næringskilden i havet. Hun for-
teller at det er vanskelig for 
mennesker å bry seg om noe 
man ikke kan se eller vet at 
eksisterer, men vi blir klar over 
problemet kan vi jobbe mot å 
fikse det.

Forsker Kristine ved Norsk Polarinstitutt.
FOTO: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt. Bildet er et utsnitt av originalbildet.

Til høyre: Raudåta er en type hoppekreps.
FOTO: Malin Daase/Norsk Polarinstitutt. Bildet er et utsnitt av originalbildet.
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ISBJØRN
«Kongen av Arktis» kalles den, og isbjørnen ser riktig så majestetisk ut, 
der den vandrer rundt blandt breer og isfjell i nord.
KILDER: Norsk Polarinstitutt  /  FOTO: Pxhere.com

Isbjørnen er den største av alle bjørnearter, og 
er også det største rovdyret i verden, som lever 
på land. Selv om den i utgangspunktet er et land- 
levende rovdyr, er den tilpasset et liv som jeger på 
sjøisen. Her jakter den mest på seler og små hval-
arter. Ringsel er favorittmaten til isbjørnen. 

Går i hi for å føde unger
Isbjørnen går ikke i hi på samme måte som brun-
bjørnen. Brunbjørnen går i hi for å spare energi i 
vintermånedene når det er lite mat. Men isbjørnen 

spiser sel hele året og trenger derfor ikke å gå i hi. 
Det er bare gravide isbjørnhunner som går i hi om 

vinteren. Hunnen graver seg et lunt hi i snøen sent på 
høsten. Så føder hun ungene sine midt på vinteren 
og blir i hiet sammen med ungene til mars-april.

Trues av klimaendringene
Tidligere ble det drevet mye jakt på isbjørnen, men 
i 1973 ble den fredet i Norge. Ifølge Norsk Polar-
institutt har isbjørnbestanden økt siden den gang. 
Likevel er isbjørnen en truet dyreart, og det er klima-
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En isbjørnhann kan bli 
opp mot 600 kilo. Hunnen 
blir opptil 300 kilo.

Isbjørnen kan bli rundt 
30 år gammel.

Isbjørner har svømme-
hud mellom tærne og de er 
svært dyktige svømmere.

ISBJØRN-FAKTA

endringene som er den største 
trusselen. Isbjørnen er avhengig av 
havisen. Der lever den livet sitt og 
det er der den jakter på mat. Når 
havisen forsvinner som følge av 
klimaendringene, forsvinner også 
maten til isbjørnen. Den blir da nødt 
til å flytte på seg, for ikke å sulte 
ihjel. Dersom den globale opp-
varmingen fortsetter som den gjør 
i dag, vil det blir mindre og mindre 
havis ved Svalbard. Ifølge Norsk 
Polarinstitutt er det derfor fare for 
at vi ikke har noen isbjørner igjen 
på Svalbard om 50 år. 
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Under huden har isbjørnen et tykt lag med fett som gjør at den holder 
varmen. Den kan svømme opptil flere dager i isfylte farvann!

Når isbjørnungene er nyfødte, er de hårløse og veldig små. De veier 
bare rundt en halv kilo ved fødselen.

Isbjørnen har mindre ører enn andre bjørnearter. Hodet er også 
lengre og smalere, og er ganske lite i forhold til resten av kroppen. 
Den har skarpere og lengre tenner enn andre bjørner, noe som 
betyr at den er tilpasset et liv som kjøtteter.
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I serien viser Newton hva som kan skje med verden når klimaet foran-
drer seg, ved å gjøre eksperimenter som tester hvor ille det faktisk kan 
gå. Heldigvis gir de også gode råd for hvordan vi kan unngå at det skjer!  

Programlederen i Newton, Dennis, har fått to nye medprogramledere i 
serien, nemlig tenåringene Helle og Markus. Vi har tatt en prat med Helle 
og Markus, for å høre hvordan det var å være med på serien.
 

2. Hva var det morsomste å 
være med på?  

BEGGE: Det artigste var da vi  
reiste til Bodø for å se hvor kraftig 
vind kan bli. Da brukte vi et F16 
fly, og det var utrolig kult å se hvor 
kraftig motor flyet hadde. Camp-
ingvogna vi satte bak flyet føyk av 
gårde. 

 
1. Hvordan var det å være med 
på serien?  

Markus: Det har vært veldig artig 
å være med. Vi har fått opplevd 
så utrolig mye rart og spennende, 
som få på vår alder har opplevd i 
alle fall.  

Helle: Det har vært veldig gøy, og 
litt slitsomt. 

 
3. Hva lærte dere?  

Markus: Jeg har lært at det er små 
ting vi kan gjøre som faktisk betyr 
noe for klimaet. Også har jeg lært 
at jeg har veldig mye klær og ting 
hjemme, som jeg kanskje ikke har 
bruk for. 

Helle: Jeg har lært at alle må bidra 
for at vi skal gjøre noe med klimaet. 
En ting jeg har lært, og som jeg tar 
med videre, er at når man for eks-
empel skal i bursdag til venner er 
det lurt å gå sammen flere og kjøpe 
en skikkelig gave, eller opplevelse. 
Det er mye lurere enn at 20 stykk 
skal kjøpe en liten ting, og noe som 
man kanskje ikke behøver. 
 
4. Hva var det verste å være 
med på?  

BEGGE: Da vi måtte være inne i et 
hus samtidig som vannet steg, slik 
at vi ble våte. Vi hadde tørrdrakter, 
men det var hull i dem. Det var i 
mars, og været var iskaldt. Vi var 
der i 5-6 timer, så det var den ver-
ste innspillingsdagen. 
 
5. Følte dere at dere fikk for-
midlet budskapet i serien? 

Markus: Ja, jeg synes vi gjør det 
på en underholdende måte, med 
mye humor. Så jeg håper det når 
gjennom. 

Helle: Vi gjør ganske ekstreme 
ting, men vi sier jo at det er lenge 
til dette kan skje i Norge. Med alvor 
og de artige effektene vi bruker for 
å fortelle sammenhengen, tror jeg 
budskapet er forståelig for alle.

Ikke gjør dette 
mot klimaet! 
Dette er ikke bare navnet på den nye Newton-serien som har 
gått på NRK denne høsten, men også en klar beskjed til alle 
som ser den.
TEKST: Julie Vestgren Pettersen  /  Spørsmålene er laget av miljøagentene Casper, Sebastian og Vera  /  FOTO: NRK 
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...det bor hvalross på Svalbard? Hvalrossen ble totalfredet på Svalbard 
i 19

52.

...ringselen er den vanligste selarten i Arktis? Den kan dykke dypere enn
 500 

mete
r

oppdr
aGHEM

MEL
IG

Oppfordre folk til å bruke 
miljøvennlig gavepapir! 
Vanlig, glanset gavepapir er ikke resirkuler- 
bart, og det er det veldig mange som ikke 
vet. I Norge bruker vi enorme mengder 
gavepapir hvert år, særlig i jula. 

Ved å henge opp lapper i butikker, informerer du folk om 
miljøvennlige alternativer. Slik bidrar du til at flere velger 
resirkulerbart papir.

Først må du lage lappene. På lappen kan du for  
eksempel skrive: «Glanset gavepapir er ikke re-
sirkulerbart. Bruk i stedet resirkulerbart papir, 
gråpapir eller gamle aviser til å pakke inn gaver 
med. Da sparer du miljøet!» Du kan også skrive 
noe du finner på selv. 

Ta med deg lappene og litt teip. Du kan gjøre 
dette alene eller sammen med andre. 
Gå på butikker i nærheten som har pakkedisker, 
og heng lappen godt synlig.
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...det bor hvalross på Svalbard? Hvalrossen ble totalfredet på Svalbard 
i 19

52.

...blå
hvaler kan bli veldig gamle? 

     
 Den eldste som vi kjenner til,

     
     ble 110 år gammel!

...isb
jørnens hud er svart under den hvite pelsen?

...ringselen er den vanligste selarten i Arktis? Den kan dykke dypere enn
 500 

mete
r

og være under vann i over 45 minutter i strekk!

KILDE: npolar.no

En mann bygde 

et firkantet hus, der alle de 

fire sidene vendte mot sør. Hvis en 

bjørn gikk forbi, hvilken farge 

ville den hatt?

Hvilken side av isbjørnen har mest pels?

Hva er det 

som er ditt, men 

som brukes mest 

av andre?

Jeg synes sauen 

din løper fort, 

spesielt siden den 

ble født lam!

VISSTE DU AT...

KILDE: WWF.no

SVAR: Hvit. Hvis alle sidene 

vender mot sør er du på Nordpolen, 

og der finnes det kun isbjørner.

SVAR: Navnet ditt

SVAR: Utsiden
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TEKST: Sina Øversveen  /  FOTO: Hedvig Idås

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.

Rekordstort: 17.-19. september hadde Miljøagentene landsmøte med nesten hundre agenter samlet på 
Fornebu utenfor Oslo!
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HVA SKJER I 
MILJØAGENTENE?

TAKK FOR LANDSMØTET!



I landsmøtesalen: I Miljøagentene er det barna som bestemmer. Det ble valgt nytt styre for 
Miljøagentene og nye regler. 

Mye gøy: Det var aktiviteter både inne og ute.

Søppelplukking: Lørdag var den store 
strandryddedagen og miljøagentene er 
alltid flinke til å plukke søppel.

Kveldslek: Det var også tid til lek og nye venner! 
Se flere bilder fra landsmøtet på miljoagentene.no.

Demokrati: Alle kom med forslag og 
stemte over ulike saker. De miljøsakene 
som fikk flest stemmer var å redde regn-
skogen, slutte å lete etter olje og gass, og 
flere bruktbutikker!
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KILDER: Norsk Polarinstitutt  /   FOTO:  Samuel Etienne, Wikimedia Commons

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

ISMÅKE
Ismåken er en av de sjøfuglartene vi 
vet minst om. 

Den er middels stor og har helt hvite fjær over hele 
kroppen. Beina er svarte og nebbet er gult. Vi tror 
det finnes rundt 14.000 hekkende ismåke-par i 
hele verden. Den er altså en ganske sjelden fugl. 

De fleste av verdens ismåker hekker i Russland, 
men vi finner også noen på Svalbard. Der hekker 
ismåkene i bratte fjellvegger og de legger trolig egg 
sent i juni eller i begynnelsen av juli. Ungene blir i 
redet til de er 4-5 uker og flyvedyktige.

Ismåken holder til i isfylte havområder i Arktis. Den 
finner maten sin i områder med drivis og langs kan-
tene av isbreene. Når isen forsvinner som følge av 
global oppvarming, mister ismåken leveområdene 
sine. I dag står arten oppført som sårbar på den nor-
ske rødlista.

NASJONAL RØDLISTE:
Nasjonal rødliste er en liste over dyr og planter i Norge som er 
trua av utryddelse eller er veldig sjeldne.
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FORBRUK
OG PRODUKSJON
Bærekraftsmål 12 handler om ansvarlig for-
bruk og produksjon. Vi mennesker bruker 
mer enn det kloden egentlig tåler. FN vil at 
vi skal gjøre mer med mindre ressurser. 
TEKST: Sina Øversveen 

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Sammen må alle endre livsstil og leve mer 
miljøvennlig. Ved å ta vare på tingene våre, handle 
mer brukt og kjøpe færre ting, kan vi sammen sørge 
for at vi minsker ressursbruken, miljøødeleggelsene 
og klimautslippene.  

Norge må gjøre mye for å redusere forbruket. 
Hvis alle land hadde et like høyt forbruk av res-
surser som Norge hadde vi trengt mer enn tre 
jordkloder. Voksne, for eksempel politikere og  
butikkeiere, kan gjøre mye for å gjøre det lettere å 
velge miljøvennlig. Å spise opp all maten vi lager, 
altså få mindre matsvinn, er også en del av dette 
bærekraftsmålet, som Norge jobber med.  

Når du som miljøagent reparerer tingene dine,  
arver klær i stedet for å kjøpe nye, stopper mat-
svinn og ønsker deg opplevelser til jul eller  
bursdag i stedet for nye ting, jobber du for dette 
bærekraftsmålet.  



Alt vi bruker påvirker naturen og miljøet. Vi mennesker, særlig i rike land som Norge, eier 
veldig mange ting. Mange av tingene vi har bruker vi ikke så lenge, de går fort i stykker og er 
vanskelige å reparere. Det er det lurt å tenke på når det snart er jul.
TEKST: Sina Øversveen

SKRIV EN MILJØVENNLIG 
ØNSKELISTE

Miljøagentenes tips til en 
miljøvennlig ønskeliste: Min miljøagent-ønskeliste: 

Ting i andre materialer enn plast 

Ting du trenger og kan bruke  
i mange år  

Brukt er bra: fra bruktbutikker, finn.no 
eller kanskje du kan arve? 

Opplevelser blir ikke søppel: Kinobillet-
ter, klatrepark, tur til et spennende sted  

Heng ønskelista di opp på et synlig sted!
PS: disse juleønsketipsene funker som en ønskeliste til bursdager også. 
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Jordkloden har ikke uendelig med ressurser og råvarer. Derfor er det viktig at alt som skal 
kastes sorteres riktig. Slik kan plasten, papiret, matavfallet, glasset og metallet gjenvinnes 
og brukes på nytt. Sjekk resirkuleringen hjemme hos deg selv og lag en plakat med de nye 
symbolene for resirkulering.
TEKST: Janne Randgaard

DETTE TRENGER DU:

Restavfallet deres 

Nettsiden sortere.no

Poser til å sortere riktig 

Til sorteringsplakat trenger du:

Ark 

Fargeblyanter eller penner 

Printer og saks 

RESIRKULERINGSPOLITI

Noen vanlige avfallssymboler:

FOTO: cristina.sanvito, Flickr

Mat

Papir

Plast

Papp

Glass

Kartong

Metall

Farlig avfall Elektrisk avfall

Restavfall
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PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsord: Arbeiderpartiet

PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?

1. Usant 
2. Sant 
3. Usant 

4. Sant 
5. Sant 
6. Usant

1. Lær deg sorteringsreglene 
Hvordan skal søpla sorteres der du bor? Det er 
ulike regler fra sted til sted. Hvor skal plasten 
hives? Og hva med matavfallet, papp og papir 
eller glass- og metallemballasje? Hvis du lurer på 
hvor noe skal kastes, kan du søke opp tingen du 
skal kaste på sortere.no. 

2. Vær resirkuleringspoliti 
Se gjennom restavfallet hjemme. Finner du søppel 
som bør sorteres? Kast søppelet på riktig sted og 
gi deg selv en liten applaus - du har gjort noe bra 
for miljøet! Hvis du er i tvil, kan du se om du finner 
et av avfallssymbolene som forteller hva slags  
materiale det er laget av.

3. Lag en sorteringsplakat og 
si ifra 
Fant du noe som var kastet feil? Kanskje de du bor 
med rett og slett ikke kan reglene? Lag en sorter-
ingsplakat som viser hva som skal kastes hvor. Bruk 
gjerne avfallssymbolene på forrige side. Du kan også 
tegne dem eller printe dem ut fra sortere.no. Heng 
opp sorteringsplakaten din slik at ingen sorterer  
søpla feil fra nå av. 

7. Usant 
8. Sant

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 4 2021

PREMIEOPPGAVE 3 - POLITISKE PARTIER
SVAR: Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, 
Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre 

Vinnere:
Jasper, 8, Oslo             Emma Sofie, 9, Risør

Vi gratulerer!

God jul, og 
godt nytt år!



SVAR:

2
1

10

KLOK

SNAKK

KL 13.00

KROPPSDEL

NORSK 
KRYPDYR

STILL-
HET

SJØ

JENTENAVN

IKKE DAG
TO 

LIKE

FORTELLE

SPISE

FJELL-
FUGL

ROVDYR 
MED RØD 

PELS

KJAS

RIDEDYR

SJØDYR

SANT ELLER 
USANT?

KRYSSORD
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på 
bokstavene i de gule rutene, da kommer du frem 
til en dyreart som lever i Arktis. 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

Arktis ligger sør 
på jordkloden.

Havhesten 
spiser plast.

Det er sunt for 
havhesten å 
spise plast.

Det bor ikke 
ringsel i Arktis.

Isbjørnen er 
landjordas 
største rovdyr.

Ismåken lever i 
Afrika.

Blåhvalen blir 
aldri eldre enn 
10 år.

Isbjørnen har 
svømmehud 
mellom tærne.
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PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:15. januar 2022Send 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. januar 2022.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

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

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

Premieoppgave 3 - Dette er dyreartene:

1: ....................................................................................................................

2: ....................................................................................................................

3: ....................................................................................................................

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 DYR I ARKTIS
Her er tre dyrearter som lever i Arktis. Hva heter artene? Sett et kryss ved riktig alternativ.

a) Praktærfugl

b) Svalbardrype

c) Harlekinand

a) Sjøløve

b) Hvalross

c) Grønlandssel

a) Nise

b) Knølhval

c) Narhval

1 2 3
FOTO: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=184822

FOTO: By Lysogeny - Own work, CC BY-SA 
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.

FOTO: By Whit Welles Wwelles14 - Own work, 
CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=2821387



BILDER FRA OPPDRAG REGNSKOG
Miljøagenter fra hele landet har laget en omreisende 
utstilling om regnskogen. Her ser du noen av regnskog-
artene som er med i utstillingen Oppdrag Regnskog.

Hele utstillingen samlet

Morfosommerfugl og larve

Pilgiftfrosk

Tukan

Aper

Koala

Dyr som er våkne om natten


