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Hvilke dyr er det som er både
tøffe og vakre, kan snike seg
helt lydløst rundt - men også
brøle og bråke som få, har
myk og god pels, og samtidig
sylskarpe klør?

H EI!
FOTO: Privat

Mjau!

KJÆRE
MILJØAGENT!

I dette bladet kan du lære mye om
alle verdens kattedyr, både de ville
som lever i villmarken og de kosete
vi har hjemme. Du kan lese om de
mest utrydningstrua kattedyrene i
verden og hvor viktig det er at vi ikke
bygger ned områdene de lever i.
Og visste du at huskattene våre
kan være et problem for naturen? I
dette bladet kan du lese hva du som
har katt kan gjøre for at den ikke
skal ta så mange småfugler.
Du kan også finne ut hvilken type
kattedyr du er. Jeg ble løve, og om
løven står det «som løven liker du å
være sammen med venneflokken din
og alle synes du er en kjempegod
venn, selv om du noen ganger kan
bestemme litt mye.» Og nå skal jeg
faktisk få lov til å bestemme ganske
mye over Miljøagentene fremover –
jeg er nemlig den nye sjefsagenten
på Hovedkvarteret.
Kattevennlig hilsen fra
Signe Lindbråten, sjefsagent
i Miljøagentene
@miljoagentene
facebook.com/miljoagentene
www.miljoagentene.no

Navn: Mikkel (10)
Yrke: Miljøagent med rett til å si ifra!
Hvorfor er du miljøagent?
– Fordi miljøet er viktig!
Hvilke miljøsaker er du
mest opptatt av?
– At dyrene skal ha det bra
og at vi ikke forsøpler.

Hva er dine beste
miljøtips?
– Plukk opp søppel når du
ser det!
Miljøvennlig hilsen
fra Mikkel
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MILJØNYTT

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

2022 – tigerens år
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Pxhere.com

I 2010 lovte landene hvor de bor tigre at de
skulle doble sin innsats for å sikre de fantastiske
kattedyrene innen 2022. Nå viser en ny rapport
at innsatsen har hjulpet. Det er 13 land i Asia
som har tigre, og mange av dem har lykkes med å
hjelpe sine bestander. Et eksempel på det er fra
Royal Manas nasjonalpark i Bhutan, hvor antall
tigre doblet. I en nasjonalpark i Russland har det
blitt tre ganger så mange tigre.

Senk farten for miljøet
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Pxhere.com

Visste du at det er bra for miljøet om vi senker
farten på motorveiene? Hvis man kjører i 90 kilometer i timen i stedet for 110, bruker bilen mindre
energi og utslippene går ned. Flere miljøorganisasjoner og Det internasjonale energibyrået har
nå foreslått lavere fartsgrenser på motorveiene.
Kanskje det er bra for oss mennesker ikke å kjøre
så fort også?

Et fjell av klær
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Shutterstock.com

I Atacama-ørkenen i Chile vokser det fram et
underlig fjell. Det er laget av klær, akkurat den
typen som du og jeg går med. De er fullt brukbare, likevel ender de opp på en gigantisk avfallsplass ute i ørkenen. Det skyldes at det selges
mye mer klær enn det er bruk for. Vi kan gjøre noe
med dette ved å kjøpe færre nye klær og heller
kjøpe brukt. Man kan også bytte med venner.
04

Bildekk er ikke bra
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Pxhere.com

Bildekk er en versting. Dekk er laget av gummi,
olje og mange giftige stoffer. Hver gang vi kjører,
slites litt av dekket bort. Dette blir til mikroplast
som spres i naturen. Bildekk er faktisk den største
kilden til utslipp av mikroplast på land, og mye
ender i havet. Nok en god grunn til å gå, sykle og
ta buss og tog når det er mulig.

Nå skal tingene vare lenger
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Pxhere.com

Er du lei av at ting går fort i stykker? Kvaliteten
på mobiltelefoner, ørepropper, klær og møbler er
ikke alltid så god. Ofte er det vanskelig og dyrt å
reparere tingene også. Det fører til at mye kastes,
og folk må kjøpe nytt. Nå vil EU innføre strengere
kvalitetskrav, og elektronikk og tekstiler skal kunne
repareres. Det er bra for kloden og bra for oss.

Vil lenke seg fast
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Jørgen Næss Karlsen

Natur og Ungdom er klare til lenke seg fast for
å hindre dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
Et gruveselskap har planer om å utvinne et fargestoff og dumpe millioner av tonn med gruveslam,
noe som vil skade livet i fjorden. Det vil miljøaktivistene hindre. Nå ber de regjeringen om å
si nei til prosjektet.
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Norges største kattedyr
Visste du at gaupa er det største og eneste kattedyret som lever vilt i Skandinavia?
Dessverre er det veldig få igjen av dem her i Norge.
TEKST: Julie Vestgren Pettersen / KILDER: Store Norske Leksikon, WWF.no, Rovdata.no
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FOTO: Eszter Miller, Pixabay

FOTO: Pixabay

Det er ikke så mange som kan si
at de faktisk har sett en vill gaupe i
naturen. Ikke bare fordi det er rett
under 400 igjen i Norge, men også
fordi gaupa er veldig sky og stort
sett holder seg godt gjemt i skogen.
Den foretrekker også å være ute og
jakte om natten. Den er veldig godt
kamuflert, og er derfor ikke så lett å
få øye på, selv om den er stor. For
gaupa er et kraftig kattedyr, og en
hanngaupe kan veie opp til 25 kg!
En god jeger
At den er stor, har ingen betydning
for spensten, for gaupa kan hoppe
kjempelangt! Hele to meter rett opp
i lufta og fem meter bortover! Det
får den god bruk for når den jakter,
for gaupas spesialitet er overraskelsesangrep, der de smyger seg ubemerket inn på byttedyret sitt.
Gaupa har også veldig godt syn,
god hørsel og luktesans, og kan
både høre og lukte et byttedyr
på flere hundre meters avstand.
Favorittmaten er rådyr, men den kan
spise det meste, så lenge det er
ferskt. Siden gaupa kun spiser
ferskt kjøtt, hamstrer den ikke.
På et tidspunkt var gaupa nesten
helt utryddet i Norge, men etter at
den ble fredet har bestanden tatt
seg litt opp. Likevel er det fremdeles altfor få igjen og den er derfor
sterkt truet.

Pantergaupa er «fetteren» til den norske gaupa.
FOTO: Frank Vassen, Flickr

Visste du at den norske gaupa har
en Sør-Europeisk fetter? Pantergaupa holder til i Sør-Spania og var
tidligere kritisk truet. Heldigvis har
det blitt jobbet så hardt med å øke
bestanden at arten har tidoblet seg
på 20 år. Det er gode nyheter for
gaupa vår!
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Ville kattedyr i verda
Ville kattedyr er ei stor gruppe rovdyr og finst på nesten alle kontinent og i alle naturtypar, unntatt i arktiske strok og i Australia. Leveområde for dyr endrar seg, ein
art som fanst over store deler av verda tidlegare kan no vere utrydningstrua. Visste
du at det fanst løver i Europa for 2200 år sidan?
TEKST: Marit Hallvardsdotter Stafsnes / KJELDER: ”Wild Cats of the World” by Luke Hunter, SNL, Forskning.no, National Geographics
FOTO: Pxhere.com

FOTO: Pxhere.com

Afrikansk løve: Afrika! Lever helst
på opne sletter og savanner.

Puma: Utbreidd i heile Amerika. Føretrekker tett kratt og
steinete område, men kan også leve i opne sletter, barskog,
tropiske skogar, sumpar og ørkenar.
FOTO: Pxhere.com

FOTO: Pxhere.com

Leopard: Trivst i alt frå tørr savanne til
tropisk regnskog. Oppheld seg mykje
kvilande i eit tre

FOTO: Pxhere.com

Sibirtiger: Bur i borealskog i Nord-Aust Asia. Tigeren er
eit av få kattedyr som trivst i vatn, dei trivst så bra at dei har
symjehud mellom potane!
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Jaguar: Trivst best i tropisk regnskog,
typisk i våtmarksområde i Brasil i nær
tilknytning til vatn

Fiendar
Kattedyr er ofte toppredatorar,
dette betyr at dei er øvst i næringskjeda og ikkje har naturlege fiendar. Likevel er mange kattedyr trua og det er det
fleire årsaker til:
Tap av leveområde: naturlege habitat forsvinn på grunn av utbygging
av industri, skogshogst, utviding
av jordbruksområder eller på grunn
av klimaendringar
Mangel på byttedyr: det kan vere
nedgang i byttedyrartar på grunn av
tapt natur, klimaendring eller konkurranse med mennesket
Ulovleg handel: etterspørsel etter
pels og kroppsdelar; spesielt tenner, klør og bein
Etterspørsel etter kjæledyr: i Golfstatane er det vanleg med gepard
til kjæledyr, gjerne berre for fotografering for auka instagramtrafikk
Konflikt med menneske: når kattedyra held til i nærleiken av menneskedominerte område vil dei ofte
ta husdyr og i nokre tilfelle livet av
menneske. Dette fører ofte til at
kattedyr blir drepne.
FOTO: Shutterstock

Snøleopard: Også kalla «Himalayas spøkelse». Lever i høgda, opptil 6000 meter over havet i og rundt Himalaya. Fjellsider med klipper, ryggar og raviner er føretrekte habitat. Pelsen
sin farge og mønster gir svært god kamuflasje mot fjellsidene.

Klimaendringar: global oppvarming fører til endring av habitat; smelting av snø, tørke og erosjon av kystlandskapet. Med stigande havnivå
vert mangroveskogen mindre
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KATTEDYR
Kattedyrfamilien deles inn i to
underordener som vi kaller større
og mindre kattedyr.
KILDER: Wikipedia og Store norske leksikon

MINDRE
KATTEDYR
Mindre kattedyr deles inn i sju grupper
vi kaller baykattlinjen, leopardkattlinjen,
kalakallinjen, gaupelinjen, pumalinjen,
ozelotlinjen og tamkattlinjen. Til sammen finner vi totalt over 30 arter kattedyr i disse gruppene.

STØRRE KATTEDYR
Større kattedyr deles inn i to grupper vi kaller
treleoparder og brølekatter.

TRELEOPARDER

BRØLEKATTER

Her finner vi to arter: treleopard og borneotreleopard

Brølekattene er de eneste kattedyrene som kan brøle. Her finner vi de fem artene tiger, løve, leopard, snøleopard og jaguar.

Borneotreleopard

Leopard

Snøleopard

FOTO: Spencer Wright, Flickr

FOTO: Pxhere.com

FOTO: Pxhere.com

Løve

Tiger
FOTO: Pxhere.com
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Jaguar
FOTO: Pxhere.com

FOTO: Pxhere.com

Asiagullkatt

BAYKATTLINJEN
Her finner vi arter som
baykatter og asiagullkatter.

FOTO: Kaeryn, Flickr

Baykatt
FOTO: Wikipedia

LEOPARDKATTLINJEN

Rustflekkatt

Fiskerkatt

Her finner vi arter som
fiskerkatter og
rustflekkatter.
FOTO: kellinahandbasket, Flickr

FOTO: Davidvraju, Wikipedia

Serval

Karakal, også kalt
ørkengaupe

KARAKALLINJEN
Her finner vi arter som
servaler og karakaler.
FOTO: Vassil, Wikipedia

GAUPELINJEN

Kanadisk
gaupe

Kanadisk gaupe er en av
fire nålevende gaupearter.
FOTO: Leo za1, Wikipedia

FOTO: Art G., Flickr

Puma

Gepard

PUMALINJEN
Her finner vi arter som
pumaer og geparder.
FOTO: Pxhere.com

FOTO: Joachim Huber, Flickr

OZELOTLINJEN
Her finner vi arter som
ozeloter og margaykatter.

Ozelot
FOTO: Wikipedia

TAMKATTLINJEN
I denne gruppen finner vi
en rekke småkatter. Den
vanlige huskatten hører til
her, men vi finner også flere
viltlevende arter.

Huskatt

Margaykatt
FOTO: Von.grzanka, Wikimedia commons

FOTO: Supreet Sahoo
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FLINKE FUGLEJEGERE
Katter er rovdyr og flinke jegere. I Norge bor det rundt 750.000 katter og dette
skaper utfordringer for fuglelivet. Fugleekspert Paul Shimmings (59) gir gode tips
til hva katteeiere kan gjøre for å hjelpe fuglene.
TEKST: Sina Øversveen / KILDER: BirdLife Norge og Mattilsynet

I gamledager hadde katter
en viktig jobb med å jakte på
skadedyr, for eksempel rotter
og mus. Katter jakter også på
fugler. Paul er ornitolog hos
BirdLife Norge, en forening som
jobber for å ta vare på fuglene i
Norge.
Hvor mange fugler blir drept
av katter?
Vi tror at hver katt dreper cirka
10 fugler i gjennomsnitt i året.
Noen katter bor inne og dreper
ingen fugler, mens andre katter
er flinke jegere og dreper mange
fugler, sier Paul. Til sammen blir
det omtrent sju millioner fugler
hvert år, bare i Norge.
Hvilke fugler blir drept av
katter?
Katter kan drepe alle slags
fugler, men særlig nyklekte fugleunger er lette bytter, forteller
Paul. Fugler som legger egg
på bakken, er særlig utsatt. Det
gjelder blant annet en del sjøfugl.
Hva kan katteeiere gjøre for
å hjelpe fuglene og andre
dyr?
Paul foreslår at man kan sette
et fargerikt halsbånd på katten,
kanskje med en liten bjelle. Det
12

FOTO: Pxhere.com

gjør det vanskeligere for katten å snike seg innpå fugler og
være en god jeger. Å ha katten inne eller i bånd er bra for
fuglene, sier Paul. Det er også
viktig at steder hvor man mater
fuglene er godt beskyttet for
katter, ved at det er høyt oppe

og uten steder hvor katten kan
gjemme seg.
Må katten være inne?
Katter må ikke være inne hele
tiden, men man kan passe ekstra på om våren og sommeren. Det er mellom april og juli at

de fleste fugler hekker (legger
egg) og får små fugleunger, forteller Paul. Han sier at du kan
tenke på hva katten gjør når
den ikke er med deg. Er katten
ute hele dagen og kjeder seg,
er kanskje sjansen for at den
jakter større?

Pass godt på katten:
Lek mye med katten og
kos med den
Hold katten unna steder
med fuglemat og fuglereir
om våren
Fest et fargerikt halsbånd
på katten, gjerne med en
liten bjelle
ID-merk katten, så man
vet hvem som eier den hvis
den blir borte
Kastrer eller steriliser
katten, slik at det ikke blir
uønskede kattunger

FOTO: Paul Shimmings

FOTO: Paul Shimmings
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OLYMPISKE
KATTELEKER
Det finnes noen rekorder i katteverdenen også!
TEKST: Bjørn Erik Løken

FOTO: Dave Pape

Største kattedyr:
Sibirske tigere er de største kattedyrene
som finnes. De kan veie godt og vel 300
kilo, og det er blitt hevdet at enkelte tigre
har veid opp mot 400 kilo!

FOTO: Davidvraju, Wikimedia Commons

Minste ville kattedyr:
Rustflekkatten veier bare 1-1,6 kg.
Det går to-tre rustflekkatter på én
vanlig huskatt!

FOTO: Pxhere.com

Kraftigst bitt:
Jaguaren biter kraftigere enn noen andre katter. Navnet
jaguar kommer fra et indianerspråk og betyr «den
som dreper med ett bitt». I motsetning til de fleste
andre kattedyr, dreper den ikke sine byttedyr ved å bite
over strupen, men punkterer skallen med de kraftige
hjørnetennene.
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FOTO: Yathin S Krishnappa

Mest bråkete:
Løven er den mest høylytte katten.
Løvens brøl kan høres på opptil 9
kilometers avstand!

FOTO: Malene Thyssen, Wikimedia Commons

Raskeste katt:
FOTO: Shutterstock

Geparden er verdens raskeste pattedyr,
og kan nå en hastighet på 110 km/t!
På bare tre sprang, kan den nå 80
km/t.

Best svømmer:
Du vet kanskje at de fleste huskatter ikke liker å bade?
Både tigre og jaguarer tar seg imidlertid gjerne en
dukkert, for å fange byttedyr i elver og innsjøer. Noen
tigre skal ha svømt opp mot tre mil på én dag! Jaguarer
kan på sin side holde pusten under vann i én time!
FOTO: Pxhere.com
FOTO: National Park Service

Mest årvåkne:
Gaupen har veldig godt nattesyn, og
den kan oppdage mus på 80 meters
avstand! I tillegg hjelper hårduskene på
ørene gaupa til å høre bedre!

Høydehopping:
Pumaen er et av de ville kattedyrene som finnes over
størst områder – fra grenseområdene mellom Canada
og USA i nord til sydspissen av Sør-Amerika i sør.
Pumaer hoppe inntil 5,5 meter opp i luften, så de kan
med andre ord hoppe inn vinduet i andre etasje i en
boligblokk uten problemer.

FOTO: Pxhere.com

Lengdehopp:
Snøleoparden kan hoppe 15 meter! I
tillegg kan de bruke den lange halen
sin som skjerf om det er kaldt.
15

sjefen på
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SAVANNEN

Visste du at løver er ganske late? De kan bruke opptil 20-21 timer om
dagen til å slappe av.
FOTO: Per Harald Olsen, NTNU

Tidligere var løven et av pattedyrene med størst utbredelse i verden. I dag lever løven stort sett i Afrika.
TEKST: Wanda Nathalie Nordstrøm / KILDER: wwf.no, Store Norske leksikon, dyreparken.no

FOTO: Thomas Fuhrmann, CC BY-SA 4.0

Sosial flokk
Løvene er de mest sosiale av alle kattedyrene. De lever sammen i familiegrupper, hvor hunnløvene og ungene deres
beskyttes av en eller to hanner. I en
gruppe er det gjerne 12-16 løver.
Hannene må stadig forsvare seg mot
andre hannløver, og klarer som regel
ikke å beholde sjefsposisjonen i mer
enn to år.
Hunnløvene får oftest unger samtidig
og samarbeider om å oppdra ungene.
Det er det ingen andre kattedyr som
gjør. Ungene blir født med mørke flekker
i pelsen, som gjør det lettere for dem å
gjemme seg. Når de blir eldre, forsvinner flekkene gradvis.
Det er hunnløvene som jakter mest.
Når noen skal ut og jakte, tar de andre
seg av ungene i mellomtiden.
Toppen av næringskjeden
Som andre kattedyr, er løven et rovdyr.
Den er helt på toppen i næringskjeden
og er derfor veldig viktig for balansen i
økosystemet. Løver spiser alt den kan
fange og drepe. Viktige byttedyr er
gnu, impala, antiloper, bøfler, villhunder,

sjiraffer og sebraer. Mange av disse
dyrene er raskere enn løvene, derfor
jakter ofte flere løver sammen og samarbeider om å fange et byttedyr. Løver
kan også jakte alene eller stjele mat fra
hyener eller villhunder.
Når jakten er over, kan løvene krangle
litt om hvem som får spise først. Ungene
er de siste som får spise. Unge løver er
ikke med på jakt før de er ett år gamle.

Trusler
Tap av leveområder: Løven har
mye mindre plass enn tidligere.
Konflikt med mennesker: Løver
som lever utenfor naturvernområder,
kan spise husdyr som kuer og
geiter. Det kan føre til at bønder
dreper løver for å beskytte dyrene
sine og familien sin.
Ulovlig handel: etterspørselen
etter løveben har økt. Løveben blir
brukt i tradisjonell kinesisk medisin.
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Jaguarene i det
ukjente Amazonas
For mange urbefolkninger er dyreverdenen veldig viktig. For
matsesene, i grenseområdet mellom Peru og Brasil, er jaguaren
spesielt viktig. For dem er jaguaren et hellig dyr, og gjennom
spirituelle ritualer låner de kreftene til jaguaren slik at de kan
dra på jakt. Jaguaren er menneskenes læremester, og uten
dens visdom og egenskaper kan ikke matsesene jakte.
Jaguaren er superflink til å overleve i
skogen. Den jakter på flodsvin, tapirer,
aper og mange andre dyr. Innimellom
spiser den også frukt! Jaguaren er til og
med flink til å fiske. Da står den urørlig
på grunt vann og slår fisken i svime
med et kraftig poteslag. Og skulle jaguaren falle uti på dypt vann, er ikke det
så farlig. Den er nemlig kjempeflink til å
svømme. Ikke rart matsesene synes de
har mye å lære av jaguaren!

FOTO: Anders C. Krohg

For Matsesene er det faktisk strengt
forbudt å drepe jaguarer – til og med
i selvforsvar! De er overbevist at dersom man dreper en jaguar, vil den bli
så sint at den vil nekte dem å låne
krefter fra den. I tillegg vil jaguaren
advare andre dyr i skogen når matsesene går på jakt.
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Matsese-kvinner
FOTO: Anders C. Krohg

Jaguar
FOTO: Anders C. Krohg

Matsese-gutt
FOTO: Anders C. Krohg

Jaguarer angriper veldig sjeldent
mennesker. Matsesene forteller at det
aller viktigste å huske på når man møter
en jaguar, er å ikke løpe. Dersom man
møter en jaguar, skal man stå helt i ro
og se på ørene. Når ørene legger seg
tilbake eller fremover kommer den til å
angripe, og da må man hoppe til siden.
Etter hvert vil jaguaren miste interessen
og gå sin vei.
Dette lærer barna i tidlig alder, slik
at de kan ferdes alene i skogen. Barna
lærer at jaguaren har sin plass i skogen
som alle andre dyr, og at den ikke må
drepes. Det er bra at barna blir lært
opp til å ta vare på jaguaren, for nesten
halvparten av jaguarbestanden er i dag
utryddet. Det er fordi leveområdene til
jaguaren, regnskogen i Latin-Amerika
ødelegges.
Innholdet i denne artikkelen er hentet fra boka “Med jaguarens kraft” av
Anders C. Krohg. Den handler om da
Anders bodde et helt år sammen med
matsesene i Amazonas. Boka er tilgjengelig hos Regnskogfondet.
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Tigre i fangenskap
I løpet av de siste 100 årene har nesten alle ville tigre i verden forsvunnet, stort
sett på grunn av mennesker. I dag er det bare rundt 3900 ville tigere igjen i verden.
Men tigre lever ikke bare ute i naturen lenger. Det er også mange tigre som lever
i fangenskap.
TEKST: Peter Hedstein / KILDER: World Animal Protection, WWF, CNN
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Typer fangenskap
De fleste tenker nok på dyrehager
når man tenker på tigre i fangenskap. Men det finnes også folk
rundt om i verden som eier tigre.
Enten som kjæledyr, eller i en
såkalt privat dyrehage. De fleste
steder er dette ulovlig, men det
skjer fortsatt i noen land.
FOTO: Pxfuel.com

Hvor er det lov å ha tigre
i fangenskap?
Det er ikke mange steder i verden
at det er lov å eie tigere, men
merkelig nok er det åtte stater i
USA hvor dette er lov. Det har
ført til at det faktisk finnes flere
tigre i fangenskap i USA, enn det
finnes ville tigre i hele verden til
sammen!
Hvor er det flest tigre
i fangenskap?
Det er nesten umulig å telle
hvor mange tigre som er i fangenskap rundt om i verden.
Siden det ofte er ulovlig å eie
tigere, holdes de hemmelige.
Man anslår at det er rundt 5000

tigre i fangenskap i USA, og
enda flere enn dette i Asia.
Bør tigre være i fangenskap?
Nei, tigre bør være ute i naturen.
De trenger svært mye plass, og
kan reise så langt som 10-20
kilometer på en jaktdag.
Er det noe positivt med tigre
i fangenskap?
Helst skulle alle tigre vært ute i det
fri, det er der de har det best. Men
siden tigeren er såpass sterkt
truet, kan faktisk tigre i dyrehager
hjelpe rasen med å overleve. Bare
dyrehager som er lovlige og kan
ta godt vare på tigrene, bør få ha
tigre i fangenskap.

Mange tigre bor i dyrehager.
FOTO: Shutterstock
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KARRIEREKATTER
Vi mennesker har jobb og skole vi må dra til, men hva med kattene? Slipper de
unna jobb og ansvar? Nei – de bidrar faktisk mer til samfunnet enn mange tror!
TEKST: Andreas Hammer Holmefjord

Hvilke jobber har kattene?

FOTO: Pete Souza

Chief Mouser to the Cabinet Office
I tjeneste for Storbritannias statsminister
er en stilling som heter «Sjefsmusefangeren». Siden 1924 har det vært ansatt
en katt, til å fange mus og andre skade22

dyr i statsministerboligen. Den første Sjefsmusefangeren
het Treasury Bill, og siden den gang har ti katter vært i
tjeneste. Dagens Sjefsmusefanger heter Larry.

FOTO: Shutterstock

Terapikatter
Terapi-katter finner man i både små-butikker, såkalte “kattekafeer”, og på sykehjem. Å kunne kose med en katt får mange
til å slappe av og hjelper dem i hverdagen.

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

Ordfører i Alaska
Greit – ikke den faktiske ordføreren, men katten Stubbs fikk
i 1997 den symbolske tittelen som «ordfører» i Talkeetna
i Alaska. Stubbs fikk tittelen da innbyggere i Talkeetna ville
gjøre motstand mot de menneskelige kandidatene i området.
Dessverre var ikke Talkeetna en stor nok by til å ha ordfører, og
tittelen ble derfor bare symbolsk. Det gikk så langt som at innbyggerne ville nominere Stubbs til senatet i Washington DC!

Stasjonsmester’n
på Kishi
På Kishi togstasjon i Japan jobber katten Nitama som stasjonsmester. Nitama
ble funnet foreldreløs under en bil, og
ble adoptert av et togselskap. På den
tiden var det katten Tama som var stasjonsmester, og Nitama gikk i lære hos
henne. Da Tama gikk bort arvet Nitama
både stasjonsmester-hatten og rollen!
Hun passer på at alle tog og reisende
er punktlige.
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FISKERKATT
Noen katter elsker å bade!			
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FOTO: Shutterstock / KILDER: Store norske leksikon, IUCN redlist, Wikipedia

Det blir færre og færre
fiskerkatter igjen i verden.
FOTO: Shutterstock

Fiskerkatten er et lite kattedyr som
holder til i Sør- og Sørøst-Asia. Den er
litt større enn en vanlig huskatt, og kroppen er kraftig med korte bein og kort
hale. Pelsen er grå med svarte flekker.
Denne leopardkatt-arten lever i våtmarksområder som sumper og mangrover, og i nærheten av vann og
elver. Den elsker å bade og er en svært
dyktig svømmer. Fiskerkatten kan også
svømme under vann, og den har til og
med litt svømmehud mellom tærne.

Noen ganger stuper den rett ut i
vannet for å fange byttet sitt.
FOTO: Shutterstock

Fiskerkatten er en art som hører til leopardkattene.
FOTO: Shutterstock

Det er også i vannet den fanger
yndlingsmaten sin, som blant annet
består av fisker, frosker, slanger, krabber og kreps. Da sitter den gjerne ved
vannet og snapper etter fisk med poten,
eller den stuper rett ut i vannet og tar
byttet sitt i munnen.
Bestanden av fiskerkatter er synkende. Den viktigste årsaken til dette er
at leveområdene ødelegges. Våtmarksområdene tørkes ut eller oversvømmes
som følge av klimaendringer, eller de
hugges ned for å brukes til jordbruk.
Fiskerkatten står oppført som sårbar på
IUCNs rødliste i dag.

IUCNs rødliste
IUCN står for International Union for Conservation of Nature. De
har utarbeidet en liste over dyr og planter i verden som er trua av
utryddelse, eller er veldig sjeldne. Det er nesten som den nasjonale
rødlista vi har i Norge, bare at den gjelder for hele verden.
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Gi bort klær

HEM
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IG O

PPD

RAG

Hvert år kjøper vi rundt 70.000 tonn nye klær her i landet.
Det er dårlige nyheter både for klimaet og miljøet.
TEKST: Wanda Nordstrøm

Tekstilindustrien er en av verdens mest forurensende industrier. Å
lage nye klær og tekstiler krever mye vann, energi og kjemikalier. Det
fører også til enorme mengder klimagassutslipp.
Heldigvis kan du gjøre noe med det! Det hemmelige oppdraget
denne gangen er å gi bort klær. Å arve, bytte, eller gi bort klær, er bra
for miljøet. Gå gjennom klesskapet ditt og se om det er noe du har
vokst fra eller ikke bruker lenger. Oppdraget ditt er, sammen med en
voksen, å finne ut om du har noe som kan gis bort.
Klær du ikke bruker lenger, kan være fine å
arve for noen du kjenner. Mange steder finnes
det også egne gjenbruksbokser for klær. De
blir tømt av ulike organisasjoner som sørger
for at klærne får et nytt hjem hos noen som vil
ha dem.
Barn er ofte mye flinkere enn voksne til å
arve klær. Derfor kan du også oppfordre
en voksen til å rydde i sitt klesskap og gi
bort klær.

Vi på Hovedkvarteret vil gjerne
vite hvordan oppdraget gikk!
Registrer oppdraget på de
Hemmelige sidene på nettsiden, så får du et nytt kult
merke på Min side.
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HVA SKJER I
MILJØAGENTENE?
TEKST: Sina Øversveen og Safiya og Aisha fra lokallaget i Halden

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.

Barnas klimapanel fikk lunsj hos Kronprinsparet
Kronprins Haakon og Kronprinsesse
Mette-Marit ønsket Barnas klimapanel
velkommen på lunsj hjemme hos dem på
Skaugum.
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De fikk være der i to timer og snakket om hvor
opptatt barn og unge er av miljø og klima, og hvor
viktig det er at voksne hører på barn.

Miljøagentene i Halden har
hatt forskjellige aktiviteter!
Sammen med årsmøtet hadde de temakveld
om insekter. Den nye lederen av Miljøagentene i
Halden, Safiya (9), har skrevet noen ord om det:
Vi lagde en plakat som handler om småkryp og
fugler i Halden. Biologen Roy hadde også en fin
presentasjon for oss. Den handlet om småkryp og
fugler som flyr sørover om vinteren. Vi lærte også
hvor viktige biene er for å produsere mye av den
maten vi spiser. Biologen Roy var faktisk så flink at
vi bare måtte gi han en stor applaus, en gave, og et
takkekort skrevet av miljøagent Aisha.
Lokallaget har også hatt kokkekurs, som
miljøagent Aisha (12) har skrevet om:
Vi lærte at vi kan klare oss fint med lokal eller kortreist mat ved å bytte ut noen av ingrediensene. For
eksempel kan vi bytte ut avocado med erter når vi
lager guacamole! Og at vi i stedet for ris kan bruke
bygg. Maten ble nydelig! Min personlige favoritt var
vegetar-minipizzaen. Dagen ble både lærerik og
gøy, og vi fikk ta med oss kokkeluene.

Vår dag: lørdag 7. mai
2022 er frivillighetens år. I den forbindelsen
har Miljøagentene valgt 7. mai som «Vår dag»
- det er rett og slett miljøagentdagen!
På denne dagen oppfordrer Hovedkvarteret
lokallag og miljøagenter til å gjøre noe gøy. Lokallag
kan veldig gjerne invitere alle barn i nærområdet til
en miljøagentaktivitet, sånn at også barn som ikke er
miljøagenter fra før av blir kjent med organisasjonen.
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RØDLISTA
FOTO: xulescu_g, Flickr

FNs BÆREKRAFTSMÅL

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
FATTIGDOM

UT
SU

REN ENERGI

AN
AR
OG

ALLE
FNs bærekraftsmål er verdens felles TIL
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Det aller første målet, bærekraftsmål 1,
STOPPE
handler om å utrydde fattigdom.

KLIMAENDRINGENE

GRØNNFINK
KILDER: Store norske leksikon, Norsk Ornitologisk Forening

Grønnfinken er en av få fuglearter
som synger mens den flyr.
Den er en vanlig gjest på fuglebrett med solsikkefrø,
og er på størrelse med en gråspurv. Den har en grønngul farge, men hunnen er mer gråaktig enn hannen.
Vi finner grønnfink både i Europa, NordVest i Afrika
og Vest i Asia. I Norge hekker den fra Sør-Norge til
Sør-Varanger. Det hender at den overvintrer i Norge,
selv om den også regnes som en trekkfugl.

De siste tiårene har det vært positiv utvikling i
verden og færre som lever i ekstrem fattigdom. De
aller siste årene har utviklingen dessverre snudd
på grunn av koronapandemien. Andelen fattige i
verden har økt for første gang siden 1998. Mange
mistet jobbene sine og fikk dårligere råd på grunn
av pandemien, også i Norge.
Å utrydde fattigdom er viktig for å nå alle FNs 17
bærekraftsmål, blant annet fordi mennesker som
lever i ekstrem fattigdom ikke har store muligheter
til å ta vare på naturen og miljøet. Selv kan du bidra
ved å donere penger, klær eller leker til organisasjoner som hjelper fattige.

På verdensbasis er ikke grønnfinken en truet art,
men den er vurdert som sårbar i Norge. Særlig siden
2007 har det vært en stor nedgang i bestanden. Vi
tror at dette skyldes en sykdomsepidemi som startet
i Nordvest-Europa rundt 2005.
Huskatter er også en trussel for grønnfinken.

Ifølge en rapport fra Norsk Ornitologisk Forening
er grønnfink en av de artene som huskatter tar
mest av.

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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FOTO: Pxhere.com
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TEST! Hvilket kattedyr er du?
Er du en svømmeglad fiskerkatt, rask som en gepard eller en god løvevenn?
Hvordan vil du beskrive deg
selv?
a) Jeg er snill og litt sjenert.
b) Jeg liker at det skjer ting rundt
meg og jeg liker ikke å kjede meg.
c) Jeg er en som tar vare på
vennene mine. Og de tar vare på
meg også!
Hva er den beste egenskapen?
a) Å være en god svømmer.
b) Å kunne løpe raskest i klassen.
c) Å være tøff og modig.
Hvordan er hårsveisen din?
a) Kort og glatt.
b) Kort hår som stritter litt her og der.
c) Jeg har masse hår, det er ganske
langt og temmelig rufsete.

FOTO: Pxhere.com

Liker du mønster på klærne
dine?
a) Ja, både prikker og striper.
Alle slags mønstre, egentlig.
b) Ja, men bare prikker.
c) Nei, synes ikke det er noe kult.
Hvilke farger liker du best?
a) Grått og svart.
b) Oransje, svart og hvit.
c) Brunt og oransje.
Hva gjør du helst om
sommeren?
a) Jeg bader så mye som mulig.
b) Jeg trener og er mye i aktivitet!
c) Jeg foretrekker å slappe av og
være sammen med venneflokken
min.

FOTO: Pxhere.com

Hvem er sjefen i
klasserommet?
a) Er det noen som er sjef i
klasserommet, da?
b) Læreren, så klart!
c) Jeg kan nok kanskje være litt
sjefete i klasserommet noen ganger.
Du er ute på tur sammen med
venner. Du legger merke til at
den ene skolissen din er løsnet,
og du stopper opp for å knytte
den. Vennene dine går bare
videre. Du...
a) ...ber vennene dine om å vente
litt, slik at du får knytta skolissen.
b) ...chiller. Du er så rask at du kjapt
tar dem igjen uansett.
c) ...brøler VEEEEEENT! Og vennene dine stopper og venter på deg.

FOTO: Pxhere.com

FLEST A: Fiskerkatt

FLEST B: Gepard

FLEST C: Løve

Du er litt sjenert, og du er ikke så
glad i drama. Du er også veldig
hyggelig og snill, og godt likt av
alle rundt deg. Som fiskerkatten
er du en glimrende svømmer, og
du elsker aktiviteter som har med
svømming og bading å gjøre.

Akkurat som geparden, liker du å
løpe fort, og du er kjempeflink til
å løpe langt og raskt. Du liker alt
som inneholder fart og spenning,
og skaper liv og røre i vennegjengen. Med deg som venn, kommer
man ikke til å kjede seg!

Du er en modig løve! Som løven
liker du å være sammen med venneflokken din og alle synes du er en
kjempegod venn, selv om du noen
ganger kan bestemme litt mye. Du
er ikke så glad i stress, men liker å
slappe av og tar livet med ro.
31

MJAU!

Når en katt mjauer kan det faktisk bety forskjellige ting! Et mjau består av lydene M-I-A-U, og
utifra hvilken bokstav katten legger vekt på
kan mjauet bety forskjellige ting.
TEKST: Peter Hedstein

Legger katten mest trykk
på «mrrr»-lyden, som også er
et slags mjau, brukes dette for
å oppnå kontakt og er et slag
«hei».
Legger katten trykk i i-lyden forteller katten at den er fysisk stresset eller har smerter.

Legger katten trykk på
a-lyden betyr det «jeg vil» og
betyr at katten krever noe.
Og hvis katten ikke får det
som den vil, så klager den ved
å legge trykk på u-lyden, og
da blir det noen veldig rare
mjauinger!

miljøvennlig
KATTEHOLD
KATTEFOR
Bruk bærekraftig kattefor. Hvis det er
fisk i foret, se etter MSC-merket. Pass
også på at tørrforet ikke inneholder mel
laget av frøene til palmeoljetreet.

KATTEDOEN

KILDE: Ti ting du ikke visste om katter (forskning.no)

Huskatter og tigre er
egentlig ganske like!
Tigre og huskatter oppfører seg ganske likt, til tross for flere
100 kg i størrelsesforskjell.
FOTO: Pexels

Mange huskatter har kattedo med kattesand innendørs. Denne sanden er
ikke alltid så miljøvennlig å produsere.
Se etter alternativer av trepellets eller
resirkulert papir.

LEKER
Ikke kjøpe unødvendig dill-dall. Katter er
ikke så opptatt av at lekene ser kule og
morsomme ut. For dem funker det like
bra med hyssing som man knyter en
papirbit til, eller et garnnøste.

KASTRERING OG MERKING
Kastrer og ID-merk katten. Villkatter er
et stort problem for småfugler i Norge
og Verden. Det å kastrere hannkatter
forhindrer at det blir flere villkatter. Og
ID-merking gjør at de ikke forsvinner like
lett, og blir villkatter.
FOTO: Pexels
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Liger
FOTO: Ali West

Liger og tigon

Tigre og løver er de mest kjente store kattedyrene. Men noen ganger blir en løve forelsket i en
tiger eller omvendt.
En liger er en blanding av en hannløve og en hunntiger. En tigon er
det motsatte, altså at en blanding av hanntiger og hunnløve.
KILDE: Store Norske Leksikon

Tigon
FOTO: cloud_nine

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 1 2022
PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsord: Oljeboring

PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?
Kattens syn
FOTO: Nickolay Lamm

Hvordan ser kattene verden?
Katter har et ganske annerledes syn enn oss
mennesker.

Katter er mye ute og jakter om natten og har dermed langt bedre
nattsyn enn oss. Katter ser heller ikke de samme fargene som oss,
men de er ikke helt fargeblinde. De kan se grønne og blå farger,
men ikke røde. Det betyr at for en katt så vil Rød og rosa bare være
to forskjellige gråfarger. Mens lilla som har både blått og rødt i seg,
vil heller se blåaktig ut for katter.
KILDE: What Do Cats See? - Nickolay Lamm

1. Sant
2. Usant
3. Sant

4. Usant
5. Usant
6. Sant

7. Sant
8. Usant

PREMIEOPPGAVE 3 - OLJELAND
SVAR: 1.Russland, 2.Irak, 3.Canada,
4.Kina, 5.USA, 6.Saudi Arabia

VINNERE:
Didrik, 11 år,
Porsgrunn

Petra, 10 år,
Tromsø

Vi gratulerer!
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PREMIEOPPGAVER

1

1

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

BRA FOR
TENNENE

TALL

DESSERT

I MAGEN

HUSDYR

FLIRE

TRESORT

IKKE JEG

NÆRING
PAPEGØYE

TIDLIGERE
PRESIDENT
I USA

MIDT I
ANSIKTET
TYVERI

SNAKKER GRETTEN

IKKE SKITTEN

SPEIDER

DRIKKE

SMARTE

KLOKKESLETT

DESSERT

IKKE
OPPE

SVAR:
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KRYSSORD

LAGER
BOLLER OG
BRØD

SVARF

2

SANT ELLER
USANT?

Kryss av for om du tror påstanden
er sann eller usann. Leser du
gjennom bladet, finner du svar
på det meste!

1
2
3
4
5
6
7
8

Det finnes
fire nålevende
gaupearter.

SANT USANT

Pumaen holder SANT USANT
til i Amerika.
Sibirtigeren
holder til i Asia.
Hunnløvene
jakter ikke på
mat.
Huskatter truer
fuglelivet.
Fiskerkatten er
redd for vann.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

Rustflekkatten SANT USANT
er verdens minste kattedyr.
Nyfødte
kattunger har
blå øyne.

SANT USANT

3 KATTEDYR

Her ser du silhuettene av seks kattedyr. Stokk om på bokstavene og finn ut hva de heter.
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Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av fine premier! Svarfrist: 20. mai 2022.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1: __________ 2: __________ 3: __________ 4: __________
5: __________ 6: __________ 7: __________ 8: __________
Premieoppgave 3 - Dette er kattedyrene:
1: ....................................................... 4: ...................................................
2: ....................................................... 5: ...................................................
3: ....................................................... 6: ...................................................
Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:............................................................................
Mobil:...................................................Alder:.............................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

Bli med på vervekonkurranse!
Verden trenger flere miljøagenter og for å få til det, trenger vi deg! Kjenner
du noen som burde bli miljøagent? Kanskje et søsken, en klassekamerat
eller en venn? Da er dette et perfekt tidspunkt for å verve dem!

Mellom 6. mai og 6. juni er det om å gjøre å verve så mange man
klarer! Da er du med i trekningen av kule premier, og i juni vil vi kåre
de tre vinnere blant de miljøagentene som har vervet flest.
HVA DU KAN VINNE:
Sekk med Miljøagentenes logo
Hengekøye med Miljøagentenes logo
Hettegenser med Miljøagentenes logo
Gratispass til Høyt og Lavt klatreparker

Scan denne QR-koden for å melde deg på vervekonkurransen eller gå
inn på www.miljoagentene.no/verving for å lese mer om verving.

