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Miljøagentene

Mariboes gate 8,                post@miljoagentene.no
0183 Oslo                          www.miljoagentene.no

TLF: 969 01 820

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, Batteriretur,
Samferdselsdepartementet, Norad, Varta, Fortum, 
Älvsbyhus 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.

Bli medlem 
– QR kode

SIGNE
Sjefsagent

JULIE
Kampanjeagent

SINA
Kommunikasjonsagent

Knut
Organisasjonsagent

PETER
Organisasjonsagent

JANNE
Organisasjonsagent

ANNAM
Kampanjeagent

WANDA
Kommunikasjonsagent

BJØRN ERIK
Organisasjonsagent

MARTA
Medlemsagent

Ingvild
Kampanjeagent

MARIT
Organisasjonsagent

INGVILD
Kreativ agent

ELGA
Administrasjonsagent

MARTE
Organisasjonsagent

VI ER HOVEDKVARTERET:

VERDEN TRENGER FLERE MILJØAGENTER! 
Du kan lese mer og melde deg inn ved å scanne 
QR-koden nederst på siden, eller gå inn på 
miljoagentene.no/bli-miljoagent

IKKE MEDLEM?
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VI ER HOVEDKVARTERET:

@miljoagentene

facebook.com/miljoagentene

www.miljoagentene.no

Game on!
Når vi driver med spill og sport 

sier vi ofte «det viktigste er ikke 

å vinne, men å delta».

I spillet om bedre klima er det 
viktig at mange deltar. For når vi er 
mange nok som sier ifra til de som 
bestemmer er det vanskeligere for 
de å ikke høre oss når vi sammen 
roper «stopp klimaendringene!»

I Miljøagentrapporten denne 
gangen kan du lese mer om grønn 
gaming. Hvordan vi kan lære mer 
om miljøet og verdens mens vi gam-
er, og hvordan vi kan game på en litt 
mer miljøvennlig måte.
 
Hva med å invitere noen venner 
over og teste ut noen av tipsene 
fra dette bladet, og kanskje dere  
etter hvert har lyst til å starte et  
miljøagent-lokallag? Det er bare å ta 
kontakt med oss i Hovedkvarteret så 
kan vi hjelpe deg med det.
 
Og til alle dere politikere og andre 
som bestemmer over natur og klima 
sier vi «game on!», denne kampen 
skal vi vinne.

Miljøvennlig hilsen fra 
Hovedkvarteret

Hvorfor er du miljøagent?
– Fordi jeg liker miljøet og 
mamma meldte meg på. 
Også liker jeg å plukke 
søppel.  

Hvilke miljøsaker er du 
mest opptatt av? 
– Jeg er mest opptatt av 
å plukke søppel og å ikke 
kjøre så mye bil.

Navn: Alma Vilje (7) 
Yrke: Miljøagent med rett til å si ifra!

FO
TO

: P
riv

at

KJÆRE 
MILJØAGENT! HE I !

Hva er ditt beste miljøtips?  
– Mitt beste miljøtips er å ikke sløse med vann og ikke kjøpe 
mer enn det man trenger. Ikke kappe ned mange trær og ikke 
klippe gress så ofte. Det er bra at mange er miljøagenter, for 
da kan mange flere være med å plukke søppel, og det er flere 
som kan kjempe for miljøet. 

Miljøvennlig hilsen fra Alma Vilje
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Vil gi fiskene et fristed
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Travel Faery, Istockphoto

Hvaler spiser plast
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: MR1805, Istockphoto

Polarhelt - ikke oljefelt!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Istockphoto

Alle trenger et fristed av og til. Det gjelder også 
fiskene i Oslofjorden, Skagerrak og Nordsjøen.  
Etter mange årtier med mye fangst og utslipp har 
det blitt mye mindre fisk i disse områdene, og 
noen fiskeslag er utryddet. Nå ber havforskerne 
regjeringen om å gi fiskene store fristeder hvor det 
ikke er lov å fiske. Det kan bringe livet tilbake, og 
kanskje kan vi få store hvaler i Oslofjorden igjen? 
Det hadde vært kult!

Blåhvalen er det største dyret som noensinne 
har levd på jorda. De kan bli opptil 32 meter 
lange og 200 tonn tunge. Det er like mye som 
33 voksne elefanter. Tenk deg hvor mye mat de 
må spise for å bli mette! Dessverre får hvalene i 
seg mye mikroplast som er spredd i havet, ifølge 
en ny studie. Du og jeg kan hjelpe hvalene ved å 
plukke plast i naturen og på strender, slik at det 
ikke havner i havet. 

Har du hørt om oljefeltet Wisting, oppkalt etter 
polarhelten Oscar Wisting? Oljefeltet Wisting har 
vært planlagt, men nå har alle planene blitt utsatt 
- helt til år 2026. Mange miljøorganisasjoner har 
kjempet for å stoppe planene og er kjempeglade 
for at Equinor utsetter det. Et oljeutslipp her vil 
skade sjøfugler, fisk, hval og andre sjøpattedyr. 
Dessuten har vi funnet mer olje enn vi kan bruke.

MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.
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Mallene kommer tilbake
TEKST: Sunniva Christensen  /  FOTO: Adrian Wojcik, Istockphoto

Gode nyheter for regnskogen
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Lou Gold

Øker Norges klimamål
TEKST: Sunniva Christensen  /  FOTO: Istockphoto

Elva Mapocho i hovedstaden til Chile pleide 
å være en dynge. Tidligere har det blitt dumpet  
skittent restvann i elva. Det førte til at den begynte 
å lukte ekkelt og dyrelivet ble borte. Nå er det 10 

Hvorfor er en president viktig for regnskogen? 
Amazonas er verdens største regnskog, og meste-
parten ligger i Brasil. Dessverre har mye skog blitt 
hogd de siste årene. I januar får Brasil en ny pres-
ident, Lula da Silva, som vil stanse ødeleggelsen 
av regnskog. Det er gode nyheter, for Amazonas er 
kjempeviktig. Her lever tretti prosent av alle plante- 
og dyrearter på kloden. Lykke til, Lula!

Regjeringen har bestemt at Norges nye klima- 
mål skal være å kutte utslippene våre med 55 
prosent innen 2030. Ifølge miljøministeren må vi 
slutte å bruke olje og gass, og gå over til mer 
miljøvennlig energi, som for eksempel energi fra 
vindmøller og solcellepaneler. Vi må også slutte å 
kaste ting og satse på gjenbruk. 

år siden de sluttet å dumpe skittent vann, og nå 
er elva mye renere. Nå kan endelig dyrene bo der 
igjen. Arter som maller og ferskvannskrabber har 
kommet tilbake til elva.
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At sjølve mobilen brukar straum, er nok ingen 
overrasking, men visste du at det òg blir brukt 
straum ved eit datasenter?  

På datasenter rundt om i verda står det store 
datamaskinar. På desse finst dei e-postane, bileta 
og filene som vi har lagra i ei skyteneste. Dess 
meir data vi sender fram og tilbake, dess meir  
energi trengst det. Forskarar har berekna at alle 
datasentera står for 1% av energiforbruket i verda. 

Det jobbast stadig med å utvikle betre og meir 
effektiv teknologi. Det betyr at ein brukar mindre 
energi på å sende same mengde data. Faktisk er 
skilnaden så stor som 10 gongar om ein går heilt 
tilbake til 2010. 

Datasentera produserer også mykje varme, og 
ein treng ekstra energi for å kjøle ned maskinene. 
I framtida ser ein for seg at all denne varmen kan 
nyttast til for eksempel å varme opp skulebygg. 
  

Har du tenkt over at kvar gong du ser på ein video, så blir det brukt energi?
TEKST: Marit Stafsnes  /  FOTO: Peachfreepix, Freepik.com

Sosiale medium gjer oss hekta  
Snapstreak: dagleg utveksling av 
snappar med ein ven. Snapchat vil 
minne deg på å snappe om det nær-
mar seg 24-timars fristen, så her er 
det vanskeleg å sleppe unna! 

TikTok: ein uendeleg straum av korte 
videoar og ein veit aldri kva som kjem 
opp. Ved hjelp av kunstig intelligens 
blir videostraumen tilpassa kvar enkelt 
brukar og mange sluttar å sjølve bestemme kva 
dei vil sjå. 

Er internett 
miljøvenleg?
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Hvordan bli en 
grønn gamer?
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At gaming er både gøy og sosialt, er det 
liten tvil om. Men er det miljøvennlig? 
Her får du noen tips til hvordan du kan bli en 
grønn gamer:   
TEKST: Julie Vestgren Pettersen 

Kjøp brukt gamingutstyr 
Om du spiller på PC, Nintento, Playstation eller andre 
typer spillkonsoller, så har de alle noe til felles. De er 
ofte laget av plast som ikke kan resirkuleres og inne-
holder små elektronikkdeler. Å oppgradere spillutstyret 
sitt hver gang det kommer noe nytt, blir både dyrt og 
lite miljøvennlig. Derfor er det lurt å låne eller kjøpe så 
mye som mulig brukt.   
 

Du kan oppleve verden og få venner fra 
andre land uten å reise 
Reising er gøy, men ofte må man fly og det slipper 
ut mye CO2. Men hva om du kunne reist verden 
rundt, mens du satt hjemme hos deg selv? Det 
finnes både spill og apper som gjør det mulig for 
oss å se steder vi kanskje aldri ville hatt muligheten 
til å besøke ellers. Noen spill gjør det også mulig 
å game med folk fra hele verden, og chatte- 
tjenester for gamere åpner opp for å bli kjent 
med de du spiller med, selv om de sitter på andre  
siden av jordkloden! 
 

LAN 
Dataparties er gøy, men det er fort gjort å glemme at 
det skal være miljøvennlig også. Kanskje kan du låne 
utstyr istedenfor å kjøpe? Og lage noe skikkelig godt 
og ta med som niste istedenfor å kjøpe mat som er 
pakket inn i engangsplast? Kanskje holder det også 
med én skjerm? Og husk å skru av gamingutstyret helt 
når du ikke bruker det! 
 

Bruk gaming-fellesskapet til å si ifra! 
Gamere er flinke til å lage fellesskap, så hvorfor ikke 
bruke dette til å snakke om miljøsaker som er viktig for 
deg og få flere med på å si ifra til de som bestemmer?  

09



Miljøagentene Lars (11) og Stein (9) har testet ut spillene Alba – A Wildlife Adventure 
og Island Saver. Dette er to spill som handler om å redde naturen!
TEKST /  FOTO: Knut Hjelleset

Her spiller du en jente som heter 
Alba, som reiser på sydentur til 
sin bestemor i Spania. 

Første dagen i ferien redder Alba og en 
ny venn fra landsbyen en delfin fra plast-
forsøpling. De danner en gruppe som 
redder dyreliv, men raskt får de større 
utfordringer – det lokale naturreservatet 
skal bygges om til luksushotell! 

Alba og hennes venner må redde 
dyrene og naturen på øya, og spilleren 
må jobbe med alt  fra politikk og under-
skriftskampanjer, rense opp foruren-
sning og dokumentere dyrelivet. Spillet 
gir en rekke utfordringer som må løses, 
og her kommer mange forskjellige del-
er av naturvern inn – du får oppleve 
hele bredden av metoder som en ekte  
miljøagent kan bruke for å gjøre verden 
til et bedre sted. 

Alba – A Wildlife 
Adventure

«Morsomt å utforske øya, lands-
byen der og sånn.»

- Lars

MILJØAGENTER TESTER
GRØNNE SPILL
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«Starten var best, gøy å  
redde den delfinen for jeg 
liker å hjelpe dyr i nød.»

- Stein

Det er en del tekst, og alt er på 
engelsk, så ha gjerne en voksen i 
nærheten i starten for å forklare noen 
vanskelige ord. Spillet er vakkert ut-
formet, og du kan løpe rundt ganske 
fritt på dine oppdrag.  

Terningkast fire 
til Alba 
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I dette spillet sendes du ned til en øy, hvor det ligger 
mye plast på stranden og oljesøl på plantene. Spill-
eren sendes ut på oppdrag for å rense forurensingen 
bort fra øya – med en søppel-blaster, en slags pistol 
som kan sluke og spytte ut ting på kommando. 

Island Saver

«Det er gøy å hjelpe dyrene, de blir så glade uten 
plast og olje rundt seg!»

- Stein

 
Lars: «Island Saver er et bra spill, jeg likte det. Har spilt gjen-
nom både den første øya, og en utvidelse. Det morsomste 
er å få magiske dyr å ri på, og løse oppgaver slik at dyrene 
får tilbake fargene sine. Det er også kult hvordan de forskjel-
lige problemene må løses med forskjellige ting som jeg måtte 
finne. Det er en del løping rundt på øya, så pass på å ikke 
miste stedsansen. Spillet har veldig sterke og flotte farger!» 

Du hopper ut fra et luftfartøy, og lander 
på en tropisk strand. Her kommer en 
papegøye flyvende, denne blir din hjelp-
er og veiviser i starten av spillet. Øyas 
tropiske planter er fulle av sterke farger, 
og etter hvert som du får ryddet oljesøl 
og plastsøppel dukker fargerike dyr 
opp. Søppel byttes mot gullmynter, og 
du må løse en rekke utfordringer. Den 
som holder på en stund, vil møte dyr 
man kan ri på – mens man kjemper for 
en stadig renere og vakrere øy! 
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«Spillet har veldig sterke og flotte farger!»
- Lars

Stein: «Spillet er på engelsk og det er ikke så enkelt, men det 
gikk greit å forstå hva vi skulle gjøre. Dyrene er veldig søte! 
Det er kult å være to, utfordringene kunne jeg og Lars løse 
sammen, på en måte. Men det hadde vært enda kulere å ha to 
spillere samtidig i spillet. Kanskje det kommer senere?» 
 

Stein: «Det er gøy å hjelpe dyrene, de 
blir så glade uten plast og olje rundt 
seg! Også gøy at vi får spille lenge, uten 
at mamma og pappa maser om at vi må 
slutte – for dette spillet er jo bra for en 
miljøagent å holde på med!» 

Lars: «Det er fint å spille dette en stund. Den delen som  er 
gratis er bra for en del timer. Oppgavene blir hele tiden van-
skeligere, men når en lærer seg hvordan søppel-blasteren 
fungerer går det ganske fort. Et tips er at hvis du har plukket 
all plastsøppelet, men trenger noe for en oppgave, kan du 
stappe gullmynter inn i en gjenvinningsmaskin og få søppel ut 
igjen – da sitter du ikke fast! Utvidelsene etterpå er også bra, 
de koster ikke mye, men der er det mye mer engelsk.» 

Terningkast fem
til Island Saver
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Vi ville lære mer om koding og tok en prat med folka i “Lær kidsa koding!”.
TEKST: Janne Randgaard  /  FOTO: Freepik.com  /  OPPGAVE: Laura Svenheim, Lær kidsa koding (symbolene er fra sortere.no)

Hva er koding og hva 
bruker man det til? 

– Vi kaller det koding, eller pro-
grammering, når vi skal fortelle 
datamaskiner hva de skal gjøre 
i hvilken rekkefølge. For eksem-
pel er det dataprogrammer som 
styrer trafikklysene. Det finnes 
mange typer programmerings- 
språk, og flere av dem er laget 
for at de skal være lette å lære 
for barn. 

  
Hvem kan kode? 

– Alle kan lære seg å kode. 
Sjekk ut kidsakoder.no om du vil 
prøve selv! 
  
Er det vanskelig? 

– Å lære seg å kode er kjempe-
lett! Av og til blir programmene 
veldig store, og da kan vi støte 
på problemer som er litt van-
skelige å løse. Det er også noe 
av det som er så gøy med pro-
grammering. Du blir god til å løse 
problemer!  

 
Kan koding løse klima- og 
miljøproblemer? 

– Fabrikker, biler og fly – ja, 
omtrent alt som skaper klima- 
problemer i dag, styres allerede 
av dataprogrammer. For å er-
statte disse og løse problemene, 
er vi helt nødt til å lage nye pro-
grammer. Så hvis du lærer deg 
å kode, kan du være med på å 
gjøre verden til et bedre sted!

Grønn koding

14



*Algoritmer er
steg-for-steg

“oppskrifter” som kan
forstås av både 
mennesker og 
datamaskiner.

Opp Ned Høyre Venstre

Eksempel:

Din tur:

Tenk at du har laget en robot som 
skal sortere søppelet som ligger 
strødd i rutenettet. 

Skriv en algoritme* som vil hjelpe 
roboten med å kaste søppel i riktig 
dunk. Roboten kan bare bevege seg 
én rute og én retning av gangen. 
Du kan kun bruke disse fire stegene:

Kan du hjelpe 
roboten med 
søppelsortering?

Programmering kan hjelpe deg å bruke teknologi for å finne på 
smarte løsninger for verdens klima- og miljøproblemer. Er du interessert i å lære mer? 
Finn en kodeklubb i nærheten av deg: www.kidsakoder.no/kodeklubben/

Start

Start

Start

Mål

Mål

Mål
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Har du drømt om å reise til New York City, Tokyo eller et annet sted langt vekk? 
Miljøagentene Angelica (11) og Bernhard (7) gjorde stua om til en flyplass og testet 
miljøvennlig reising med VR-briller.
TEKST / FOTO: Sina Øversveen

Både Angelica og Bernhard 
har gledet seg til å teste VR-bril-
lene, og forteller at de har lyst 
til å reise til New York i USA. 
Og det gjør de!  

– Det føles faktisk som jeg er 
her i virkeligheten, men det er 
litt rart å være midt på en vei, 
sier Angelica.

Angelica står midt i sin egen 
stue, men ser noe helt annet 
enn det vi andre gjør. Hun er i 
New York i USA. Fordi hun er 
i USA gir Bernhard henne en 
oreokjeks, slik at hun ikke bare 
ser den amerikanske byen, 
men også kan smake den. Det 
skaper veldig god stemning.  

– Jeg fikk reist steder jeg ikke 
har vært før og det var veldig 
gøy, sier Angelica. 

Det var en regnfull høstdag i 
Oslo, men i løpet av en times 
tid reiste søskenparet til ulike 
deler av verden. De fikk hjelp 
av Stein (24) fra Hyperion, 
som lånte bort VR-brillene sine 
og forklarte hvordan de skulle 
brukes. 

NEW YORK-
TUR FRA STUA 
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På få minutter og noen klikk, 
reiser miljøagentene fra New 
York til Toronto i Canada, og 
så til skogen i Vietnam. Angeli-
ca finner ut at Vietnam ikke har 
så mange veier i kartet, så hun 
drar raskt videre – til Japan! 
Først forklarer hun at husene i 
Japan ligner på Norge, før hun 
med noen klikk reiser til hoved-
staden Tokyo. Midten av Tokyo 
ser ikke ut som Norge. 

Bernhard tester ut et Oslo- 
besøk, ikke så langt fra der han 
bor. Han besøker blant annet 
jobben til moren på Ullevål syke-
hus.  

– Det var gøy og spennende, 
sier Bernhard om å reise med 
VR-briller. Han sier at han synes 
det virket veldig ekte.  
 
Etter å ha sett mange spen-
nende steder, kikker agentene 
på kartet og finner ut at de har 
reist utrolig langt på veldig kort 
tid. Å fly de samme turene hadde 
tatt veldig mange timer og slup-
pet ut mye CO2!  

Miljøagentene testet «Wander», et program hvor man bruker 
Google Earth for å utforske verden.
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Selv om det er deilig å ha en skjermpause 
ute i naturen, finnes det også masse spill og 
apper som gjør turen litt mer spennende!
TEKST / FOTO: Wanda Nordstrøm  /  KILDER: barnevakten.no, norskfriluftsliv.no

APPENE 
som tar deg med ut 

SEEK  

Har du vært på tur, og 
lurt på hva en blomst 
eller fugl heter? Nå trenger du  ikke 
lure mer! Med Seek kan du ta bilder 
av planter, fugler, fisker og insek-
ter du finner. Appen forteller deg 
hvilken art du har funnet. Seek har  
aldersgrense 4 år, men en del ting 
står på engelsk, så spør gjerne en 
voksen om hjelp.
  

DNT KUL TUR  
Kul Tur er egen tur-app 
for barn. I appen får du 
masse tips til hva du kan finne på 
ute! Du kan registrere aktiviteter og 
turlengde og samle poeng på turen. 
Du får poeng for å klatre i trær, 
plukke søppel, spise mat ute, lage 
barkebåt og mye mer. Appen er  
laget av DNT, den er enkel å bruke 
og har aldersgrense 4 år. 

SNAPSEED  
Snapseed er en gratis foto- og videoredi-
geringsapp, med mange muligheter. Du kan 
justere bildene dine, endre farge, legge på tekst, rammer 
og mye mer. Supert for deg som er glad i å ta bilder eller 
lage filmer. Den er enkel å bruke og har aldersgrense 4 år.
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APPENE 
som tar deg med ut 

STOLPEJAKTEN  

Stolpejakten er perfekt for deg som liker skatte-
jakt! Du går på jakt etter stolper plassert rundt 
i nærmiljøet. Finner du stolper, så kan du registrere det i 
appen og vinne premier. Stolpejakten finnes mange steder 
i landet, og passer for både barn og voksne.

PIKMIN 
BLOOM
Du har helt sikkert hørt om Pokemon 
Go – kanskje har du også spilt det? 
Men visste du at de som har laget 
Pokemon Go, også har laget et annet 
spill du kan spille ute i verden? I Pik-
min Bloom skal du gå på tur og samle 
små fargerike turvenner kalt Pikmins. 
Jo lengre du går, jo flere pikmins blir 
med deg. Bare husk å se hvor du går! 
Spillet har aldersgrense 9 år og er på 
engelsk, så få en voksen til å hjelpe 
deg i gang. 
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Men hva er det neste steget? Hvordan vil skoledagen til 
fremtidens barn se ut? 

To ting som allerede er på vei inn i klasserommene er VR og 
AR. VR har vi allerede tatt opp i dette bladet, men hva er AR? 

AR er en engelsk forkortelse som betyr 
«utvidet virkelighet». Det betyr at man 
legger til ting som ikke finnes i verden 
ved hjelp av en smarttelefon eller spe-
siallagde briller. De fleste av dere har 
sikkert hørt om eller spilt Pokémon Go, 
og dette er et godt eksempel på AR. 
Her bruker man telefonen til å finne og 
fange Pokémon rundt om i den virke-
lige verden, selv om disse ikke egentlig 
finnes. 

Men hvordan kan man bruke AR i 
skolen? Spesielt for naturfag er det 
blitt forsket på om AR kan bidra til at 
elevene lærer mer, og blir mer nysg-
jerrige. Med AR kan man nemlig åpne 
en side i en lærebok, kanskje en som 
forklarer noe komplisert som et hjerte. 
Også kan man bruke for eksempel en 
smarttelefon til å få opp en 3D-modell 
av et hjerte som du kan bevege rundt 
på, og se i detalj hvordan hjertet 
fungerer! Og det er jo litt mer spen-
nende enn å lese en beskrivelse i en 
bok. Dette kan også gjøre skoledagen  
lettere for barn med lærevansker. 

Om ikke så veldig lenge kan barn på 
norske skoler bruke VR til å reise til alle 
steder i verden, og bruke AR til å gjøre 
lærebøker spennende og morsomme. 
Håpet er at dette skal gjøre elevene 
mer nysgjerrige og lystne på å lære. Tror 
du naturfag hadde blitt mer spennende 
med denne nye teknologien? 

Dere har kanskje hørt om hvordan mamma og 
pappa hadde det på skolen, og om hvordan de 
måtte skrive lange stiler på papir, pugge gloser og 
fylle ut kladdebok på kladdebok. I dag bruker man 
mye mer datamaskiner og trenger derfor ikke 
masse papir, slik man gjorde før. 
TEKST: Peter Hedstein  /  FOTO: Johanne Nyborg, Ludenso

Fremtidens 
klasserom
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Miljøagent-mafia er et rollespill som handler om miljøagenter på landsleir. Et miljøsvin 
har sneket seg inn blant miljøagentene. Miljøsvinet sprer feilinformasjon og prøver å 
lure miljøagenter så de begynner å forsøple. Dere må finne ut av hvem av dere det er 
før alle blir lurt!
TEKST: Benjamin Lau-Henriksen

Slik spiller du
Miljøagent-mafia

Miljøagent-mafia er et spill for 
mange spillere, dere må være minst 5. 
Kanskje du kan spille med lokallaget, 
eller venner? 

En av spillerne er forteller. Fortell-
eren er den som deler ut roller, holder 
oversikt over hva alle gjør, sier ifra når 
det blir natt eller dag og lager historien. 
Det kan være lurt å ha med noen som 
har spilt før som forteller. I tillegg til for-
teller er det forskjellige roller; miljøagen-
ter, en spesialagent som kan sjekke om 
noen er miljøsvin eller ikke, en forsker 
som kan beskytte noen mot å bli lurt av 
miljøsvinet og selvfølgelig miljøsvinet 
som kan lure noen. Hvis dere er mange, 
kan dere legge til flere av hver rolle. Hva 
med å ha to miljøsvin? 

Miljøagent-mafia spilles i runder. 
Det er en natt og en dag i hver runde. 
Om natten må alle andre enn forteller-
en lukke øynene. Hvis det ikke er flere 
miljøsvin igjen, er spillet ferdig, og mil-
jøagentene vant. Miljøsvinet vinner hvis 
alle andre blir lurt eller sendt hjem.   

1. Alle legger seg. Spillerne må holde øynene lukket. 

2. Forskeren våkner og kan beskytte noen. Forskeren kan velge 
seg selv, men kan ikke beskytte samme person to netter på 
rad. Når forskeren har bestemt seg, peker hen på personen og 
lukker øynene igjen. 

3. Miljøsvinet våkner og kan lure noen. Hvis det er flere miljø- 
svin, må de bli enige uten å snakke. Når miljøsvinet har bestemt 
seg, peker hen på personen og lukker øynene igjen. 

4. Spesialagenten våkner og kan etterforske en av spillerne. 
Hen peker på en annen spiller og får svar fra fortelleren. Tom-
mel opp betyr at spilleren er miljøsvin, og tommel ned betyr at 
spilleren ikke er det. Spesialagenten lukker øynene igjen 

5. Alle våkner, det er dag. Fortelleren sier hvem som har blitt 
lurt av miljøsvinet, og det er tid for rettssak. Hvis forskeren 
beskyttet riktig spiller, har ingen blitt lurt. Da er det ingen grunn 
til å ha rettssak, og alle kan legge seg igjen. 

6. Alle sier hvem de tror er miljøsvinet, og forklarer hvorfor. De 
som blir anklaget for å være miljøsvin kan forsvare seg. 

7. Alle stemmer på den de tror er miljøsvinet. Spilleren flest 
stemmer på blir sendt vekk fra leiren, og er ute av spillet. Hen 
kan velge å si om hen var miljøsvin eller ikke. 

8. Det er natt igjen. De som har blitt lurt av miljøsvinet eller 
sendt vekk fra leiren, trenger ikke lukke øynene, men kan heller 
ikke si noe. 

EKSEMPELRUNDE 
Sånn ser en runde ut: 
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FOR DE YNGRE 
 

Loraxen 
Dr. Seuss 
Fantasifull historie som forklarer viktige 
ting som overforbruk, tap av natur, og 
hvordan fremtiden ligger i barnas hender. 
Klassiker med viktig budskap i vår tid.

Dronninga kallar
Per Olav Kaldestad 
Dronninga i en bikube føler på seg at 
noe er galt – sprøytemidler har funnet 
veien inn i bikuben, og forgifter biene og 
honningen de har laget. Dronninga må 
lede sin bisverm til et bedre sted! 
 

Rasken rydder
Emily Gravett 
Grevlingen Rasken er glad i å rydde, 
men det kan også bli for ryddig i naturen 
hvis en ikke skjønner sine grenser. Ras-
ken går for langt, men klarer å snu sin 
energi til noe positivt på slutten.  

Det er godt å deise ned i lenestolen med en bok 
om høsten, og hva er vel bedre enn å lese om 
andre som også bryr seg om verden og naturen? 
Her kommer noen tips til bra bøker! 
TEKST: Ingvild Swane og Knut Hjelleset

BØKER 
til inspirasjon
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FOR DE ELDRE
La skogen leve 
Nora Dåsnes  
Bao er 12 år og rasende for at skogen 
hvor hun og vennene liker å være i fri- 
minuttene skal hogges. En ungdoms-
bok om håpløshet og sinne over feige  
voksne, men som også viser hvordan en 
kan snu følelsene om til handling, felles-
skap og glede. Fantastisk avslutning! 
 

En himmel full av skyer
Arne Svingen 

Henrik på 11 år har fått verdens verste 
beskjed av legen, og bestemmer seg for 
å gjøre noe: starte en gigantisk rednings- 
aksjon for jordkloden. Boka handler om 
dumme politikere og hvor mye barn kan 
få til.

Tilla og vannvesenet
Flu Hartberg 
Tilla og bestefaren må ut på en farefull 
reise i et badekar da verdens plutse-
lig oversvømmes. De drar til USA og 
får med seg presidenten på et uvanlig  
diplomatisk oppdrag. Spinnvilt eventyr 
hvor alt går drømmende lett!
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SAIGAANTILOPE
Saigaen er den eneste antilopearten som finnes naturlig i Europa.
FOTO: Shutterstock  /  KILDER: WWF, Store norske leksikon, IUCN redlist, Wikipedia

Den holder til i Russland, 
Kasakhstan, Usbekistan, Turk-
menistan og Mongolia. Der lever 
den i flokker, på tørre stepper i 
kjølige strøk. Et annet navn på 
arten er steppeantilope.

Saigaen har en kroppslengde 
på 100-140 cm. Pelsen er sand-
farget, men blir hvit om vinteren. 
Da blir pelsen også mye tykkere. 
Neseryggen og nesa har ganske 

spesiell fasong. Man tror at nesa 
har utviklet seg slik for å tilpasses 
klimaet, og at den filtrerer og 
kjøler ned lufta om sommeren, 
og varmer opp lufta om vinteren.

Hornene til saigaen brukes i 
kinesisk og tibetansk medisin, 
og har derfor vært veldig etter-
spurt. Det ble drevet mye ulovlig 
jakt på saigaen på 1990-tallet. 
Den trues også av ekstremvær 

og sykdom. I 2015 kom det for 
eksempel en bakterieinfeksjon 
som tok livet av over halvparten 
av saigabestanden. Heldigvis har 
Kasakhstan jobbet med å ta vare 
på leveområdene til saigaen. Her 
har saigabestanden derfor tatt 
seg opp igjen. Likevel er saigaen 
fortsatt kritisk truet av utryddelse, 
ifølge IUCNs rødliste.
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Saigahunnen føder som regel 
to kalver om gangen. Den 
første tiden tilbringer kalvene 
skjult i høyt gress.

Her er et bilde av en saiga-
hunn. Det er bare hannen som 
har horn.

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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...mange ungdommer som spiller mye dataspill, blir veldig gode i engelsk? 

...internett ble oppfunnet på 60-tallet?

Det bestod av fire datamaskiner som var

knyttet sammen i et nettverk i USA, og ble kalt A
rpane

t.

...98% av alle nordmenn mellom 9 og 79 år har tilgang på internett?

...96% av alle gutter mellom 9-18 år spiller dataspill? 

For jenter er det 76%.

To kuer stod 

på et beite. Plutselig 

sier den ene «MØØØØØ!!!» 

«Pussig», sier den andre, 

«Akkurat det hadde jeg 

også tenkt å si!» YES! NO!

Hvilket tau kan du ikke klatre i?

SVAR: Fortauet.

Hvilket ord er stavet feil i alle ordbøkene?

Hvilke duer 

kan ikke fly?

SVAR: Ordet “feil”.

SVAR: Vinduer

Eleven ringer til skolen 

en morgen: «Jeg tror det er 

best sønnen min blir hjemme 

i dag. Han er ikke riktig frisk.»

«Jaha, hvem er det som ringer?»

«Det er faren min....»

VISSTE DU AT...
KILDE: medienorge.uib.no

KILDE: Medietilsynet.no

KILDE: Forskning.no

KILDE: bredbånd.no
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...mange ungdommer som spiller mye dataspill, blir veldig gode i engelsk? 

knyttet sammen i et nettverk i USA, og ble kalt A
rpane

t.

...98% av alle nordmenn mellom 9 og 79 år har tilgang på internett?

KJØP BRUKTE 
JULEGAVER!
Hver nordmann bruker i snitt over 6000 kroner på 
julegaver hvert år. Det meste av dette er kjøpt nytt i 
butikken. Det forurenser både når gavene blir laget, 
og når gavene fraktes fra fabrikk til butikk.  
TEKST: Bjørn Erik Løken

Visste du at 8 av 10 sier de ville blitt like glade for en brukt gave 
som en ny? Det er likevel mange flere som sier de selv ville blitt 
glade for å få en brukt gave, enn som faktisk tørr å kjøpe brukte 
gaver til andre. Derfor er det lurt å skrive brukte gaver 
på ønskelista di, slik at andre får vite at du gjerne 
ønsker deg brukte gaver. Det er også mulig å 
spørre dem du skal gi gave til om de ønsker 
seg en brukt gave.

Det er flere gode grunner til å gi bort 
noe brukt: 

Du kan gi noe unikt, i stedet for noe som 
er i «alle butikkene» akkurat nå.  

Mange bruktbutikker gir bort det de  
tjener til en god sak.  

Det er billigere. 

Det er miljøvennlig!  

Det er mange steder man kan 
finne brukte gaver. Loppe-
markeder og bruktbutikker er 
morsomme steder å gå på 
skattejakt, og du kan også 
finne mye fint på internett, 
for eksempel Finn.no og 
Tise.  
God gjenbruksjul! 
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TEKST: Wanda Nordstrøm

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. 

Miljøagentene har startet lokallag 
i Ski, Nittedal, Stovner og Nord-
strand. Hurra!

Har du lyst til å starte et lokallag, eller  
lurer du på om det er et lokallag der du 
bor? Ta kontakt på post@miljoagentene.no

Miljøagentene Anna, Eline, Oliver og Egil har vært på 
ferie i Børgefjell Nasjonalpark. De synes det var en ar-
tig tur i flott natur.

Dessverre så fant de ganske mye søppel i nasjonalpark-
en. På bildet kan dere se noe av det de fant; fiskestang, sko, 
vannflaske og en liten fallskjerm. Alt de fant ble pakket med i 
tursekkene og tatt med hjem. Det meste ble sortert og kastet, 
men Oliver vil se om han kan få reparert fiskestanga. Hvem 
vet, kanskje får den bli med på neste tur til nasjonalparken?

HVA SKJER I 
MILJØAGENTENE?

Fant søppel i Nasjonalpark 
4 nye lokallag
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Over 100 miljøagenter var med på 
landsleiren på Jeløya.

Det var en fin helg med aktiviteter 
som fuglemerking, miljørollespill, insekt- 
ekspedisjon, plakatverksted og miljø- 
disco. Miljøagenter fra hele landet var 
på leiren og mange fikk nye venner. Vi 
på Hovedkvarteret gleder oss allerede 
til neste leir!

Gøy på landsleir! 
FOTO: Johnny Vaet Nordskog

FOTO: Johnny Vaet Nordskog

FOTO: Johnny Vaet Nordskog FOTO: Johnny Vaet Nordskog
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Oktober: Rapporten var klar! I Oslo var det lanser-
ing, med blant annet Redd Barna, politikere fra 
Stortinget og Barneombudet tilstede. Barnas kli-
mapanel viste film, fortalte om rapporten, snakket 
med Redd Barna om hvordan barn i andre land har 
det og holdt sin egen politiske debatt.

November: Barnas klimapanel er med på FNs  
klimaforhandlinger i Egypt. Rapporten er oversatt 
til engelsk og med i bagasjen.  

Barnas klimapanel vil at 
politikerne skal lytte! 

Barnas klimapanel:

Årets klima- og miljørapport fra barn og unge i Norge, skrevet av Barnas 
klimapanel, er ute. Den heter «Når skal dere begynne å lytte?» og samler 
innspill fra barn og unge i hele Norge. 

Her kan du se noen av funnene og sitatene 
som er med i rapporten:

Desember: Det er mulig for klimainteresserte 
miljøagenter å stille til valg for Barnas klimapanel 
2023, ta kontakt med Hovedkvarteret! Vi oppfor-
drer alle miljøagenter til å følge med og stemme 
når det blir valg. 

Januar: Nytt Barnas klimapanel velges! 

Hva føler du når du hører om
klima- og miljøproblemer?
Dette svarer barna:

38% 41%

Jeg blir 
sliten.

Jeg blir 
trist.

Jeg blir 
sint.

Jeg får 
lyst til å gjøre 

noe!

Jeg blir 
redd.

22%21%21%
svarer 
«Jeg blir 
trist»

svarer at 
de får lyst 
til å gjøre 
noe.

svarer 
«Jeg blir 
sint»

svarer 
«Jeg blir 
redd»

svarer 
«Jeg blir 
sliten»

Vi har hatt MANGE protester 

og dere gjør ingenting. Når skal 

dere begynne å lytte?

– Leah, 5. klasse, Oslo

Kjære dere voksne, dere velger 
dette. Vær så snill å hjelpe kloden vår.– Lina Sofia, 6. klasse, Agder

BARNAS KLIMAPANEL
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PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsord: Hubro

PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?

1. Sant 
2. Usant 
3. Sant 

4. Sant 
5. Sant 
6. Usant

7. Usant 
8. Sant

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 4 2022

PREMIEOPPGAVE 3 - ARTER
SVAR: 1.Laks    2. Snøugle   3. Alm

VINNERE:

Håkon, 9år, 
Fana

Pernille, 8år, 
Nesttun

Vi gratulerer!

BEREKRAFTIGE BYAR 
OG LOKALSAMFUNN

FNs BEREKRAFTSMÅL

FNs berekraftsmål nummer 11 
er å gjere byar og lokalsamfunn inkluderande, 
trygge, robuste og berekraftige.  

I Noreg har me det godt i dei fleste byar og har 
tilgang til godt drikkevatn, gode avløp, offentleg 
transport og trygg energiforsyning. Lufta i dei  
norske byane byrjar også å bli betre.  

Rundt om i verda er det mange som flyttar til ein 
by. I dag bur over halvparten av menneska i verda 
i byar (52,6%) og i 2030 vil rundt 60% bo i ein by. 
Byane veks og fleire bur tettare på kvarandre. Ein 
milliard menneske i verda bur i slumområde og fat-
tige delar av byane, særleg i byar i Afrika og Asia. 
Difor er det eit av måla til FN at byutviklinga skal 
skje på ei berekraftig måte, slik at alle får ein trygg 
stad å bu og tilgang på gode tenester.

Du er viktig! Noko av det ein miljøagent kan gjere 
for å skape gode, berekraftige byar og lokalsam-
funn, er å ta vare på plassen du bur. Gjer det du 
kan for å passe på dei grøne lungene rundt deg, 
til dømes ein liten park eller ein skog. Plukk søp-
pel og ta kollektivtransport, eller bruk beina til å gå 
eller sykle når du kan. Å vere ein god nabo er også 
bra for miljøet der du bur.

FOTO: Pxhere.com
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2

1
SANT ELLER 
USANT?

SVAR:

KRYSSORD
Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på  
bokstavene i de gule rutene, da kommer du frem  
til noe mange mener de ikke klarer seg uten.

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

Internett bruker 
ikke energi.

Lula Da Silva 
er ny president 
i Brasil.

Island Saver er 
et dataspill.

Saigaantilopen 
finnes bare i 
Asia.

Saigaantilopen 
er en truet 
dyreart.

Blåhvalen kan 
bli opptil 52 
meter lang.

Miljøagentene 
hadde landsleir 
på Jeløya.

Fjellreven ble 
fredet i Norge i 
1930.

PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:15. januar 2023Send inn svaret til:
post@miljoagentene.no

eller fyll ut slippen på neste 
side og send i posten.LYKKE TIL!

HØYTIDA
DEMENT

FARGE

HYL
DESSERT

SKIP

RAR KOLLEKTIV-
KJØRETØY

IKKE KOKT

SLITEN

ROVDYR

FLIRER

JEKSEL

365 
DAGER

NUMMER

TRE-
SORT

PÅ 
BILEN

IKKE
INN

STEIN-
RØYS

1

8
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Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i 
trekningen av fine premier! Svarfrist: 15. januar 2023.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

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

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

Premieoppgave 3 - Dette er appene:

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

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

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

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVA HETER DISSE APPENE?
Her ser du tre apper som kan være kjekke å ha ute i naturen. Hva heter de?



ER DU OPPTATT AV KLIMA?

MILJØAGENTER KAN:
Lære om Barnas klimapanel 

Stille til valg for Barnas klimapanel 2023 

Stemme på de som stiller til Barnas klimapanel 2023 

Sende innspill til Barnas klimapanel

www.miljoagentene.no/barnasklimapanel  

Bli med i Barnas klimapanel! Da kan du være med å påvirke din 
egen fremtid. Åtte miljøagenter sitter i Barnas klimapanel, og 
hvert år lager de en rapport om barn og unges meninger om  
klima og miljø. Panelet møter politikere og andre som bestemmer 
så barns meninger blir hørt! 

BARNAS KLIMAPANEL


