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Hai hai!
Er du klar for Miljøagentåret 
2023? Det er vi!

Årets Barnas klimapanel er nylig 
valgt og skal snart samles for å plan-
legge hvordan de skal få inn innspill 
fra alle dere til årets natur- og klima- 
rapport. Denne rapporten skal de ta 
med seg når de møter politikere fra 
Norge og hele verden dette året.  Så 
alle dere som vil påvirke miljøpoli-
tikken har en god mulighet til å få 
deres mening hørt. 

Vi vil også gjerne høre deres 
mening på landsmøtet 15.-17. sep-
tember. Vi gleder oss til at mange 
miljøagenter skal bestemme hva 
Miljøagentene skal gjøre fremover 
og hvilke miljøsaker som er viktig å 
jobbe med. 

En miljøsak vi på Hovedkvarteret 
er opptatt av for tiden er å ta vare på 
haiene våre. Visste du at det finnes 
haier i Norge? Og at noen av de  
faktisk er ganske søte? I dette bladet 
kan du lese mer om de kule haiene 
våre. Vi håper du også blir hai-fæn! 

Hai five fra Hovedkvarteret!

Hvorfor er dere 
miljøagenter?  
Frøya: Jeg er miljøagent 
fordi jeg ikke vil at dyrene i 
havet skal ha det vondt - og 
kanskje til og med dø. Også 
er det gøy da.  
Falk: Fordi jeg syns det er 
viktig å ta vare på naturen 
sånn at de som lever etter 
oss kan få det bedre. 
 
Hvilke miljøsaker er dere 
mest opptatt av?  
Frøya: At dyrene skal ha det 
bra og da kan vi ikke for ek-
sempel kaste plast i naturen 
sånn at dyrene blir syke og 
dør. Spesielt haiene i havet 
må vi ta vare på. 
Falk: Jeg synes at noe av 
det viktigste er at mennesk-
er ikke kaster plast i naturen 

og ikke slipper ut så mange 
klimagasser som det vi gjør 
i dag. 
  
Hva er deres beste 
miljøtips? 
Frøya: Å spise mindre kjøtt. 
Også er det viktig å plukke 
den plastsøpla som vi finner 
liggende i naturen. Og det å 
kjøpe ting brukt akkurat som 
de nye, brukte skøytene 
mine. 
Falk: Plukke noen plastbiter 
fra gata eller langs stranden 
hver dag. Og selvsagt hel-
ler ikke kaste plast i naturen 
selv. Og vi må spise opp den 
maten vi kjøper så vi ikke må 
kaste så mye mat. 

Miljøvennlige hilsener 
fra Frøya og Falk

Navn: Frøya (7 år) og Falk (10 år)
Yrke: Miljøagenter med rett til å si ifra!
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KJÆRE 
MILJØAGENT! HA I !VI ER HOVEDKVARTERET:

Miljøagentene Frøya og Falk 
med pappa Fredrik i midten.
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Hvordan redder man en fjord?
TEKST  /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

Full fart i Tyskland
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Istockphoto

Motorvei? Her? Nei takk!!!
TEKST  /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

Skal det være lov å dumpe opptil 250 millioner  
tonn med gruveavfall i en ren og rik fjord? Til 
høsten blir det en stor og viktig rettssak i Oslo. 
Da skal Naturvernforbundet og Natur og Ungdom 
be retten om å stanse planene om gruvedrift med 
sjødeponi i Førdefjorden. Gruveavfallet vil drepe 
alt liv i der det skal dumpes og kan skade fisk også 
i andre deler av fjorden. 

Visste du at det er tillatt å kjøre så fort man vil på 
motorveier i Tyskland? Nå viser en studie at det 
er mulig å kutte utslippene av klimagasser fra bil-
trafikken ved å innføre fartsgrenser på 120 km/t. 
Tyske miljøvernere ber myndighetene om å gjøre 
dette, og noen av dem har limt seg fast til veier for 
å aksjonere for saken. Til tyskere som vil gjøre en 
ekstra innsats for klimaet, anbefaler vi sykkel, tog 
og buss.  

Ved Lillehammer ligger det fantastiske natur-
reservat Lågendeltaet. Her er det et yrende fugle-
liv, mange forskjellige fisker og insektene digger 
stedet. Tenk deg, her er det sett 226 ulike typer 
fugler. Mange av dem er så sjeldne at de står på 
Norsk rødliste for truede arter. Her var det planer 
om å bygge en svær motorvei. Heldigvis har Miljø-
direktoratet sagt nei til dette.

MILJØNYTT
Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten, 
i Norge og ellers i verden.
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Hvordan redder man en fjord?
TEKST  /  FOTO: Tor Bjarne Christensen

Se, en toadzilla!
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Istockphoto

Ny naturavtale
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Istockphoto

Ingen ulvejakt i vinter
TEKST: Tor Bjarne Christensen  /  FOTO: Pxhere.com

En kjempediger kjempefrosk ble nylig funnet 
av sjokkerte skogvoktere i en australsk reinskog. 
Da de satt frosken på vekta, viste det seg at den 
veier hele 2,7 kilo, eller like mye som en liten 
katt. Gigafrosken, som fikk navnet toadzilla, er 
en agapadde. Den hører ikke hjemme i Australia, 
hvor den gjør stor skade fordi den tar plassen til 
andre amfibier. Et lite monster, med andre ord.

Like før jul ble verdens land enige om en ny 
naturavtale i Canada. Der står det at minst 30 
prosent av land og hav bør vernes for å ta vare 

Det ble ingen ulvejakt i ulvesonen denne  
vinteren. Det ble bestemt av Oslo tingrett.  
Planen var å skyte hele tre ulvefamilier, men retten  
mener at ulvebestanden ikke tåler at så mange dyr 
felles. Ulven står som kritisk truet på den norske  
rødlisten og er fredet.

på livet på jorda. Det er gode nyheter. Nå er det 
bare å sette i gang og verne verdifull natur, miljø- 
minister Espen Barth Eide! I Norge har vi en 
del verneområder, men det gjenstår mye før vi  
oppfyller den nye avtalen. Stå på! 
Les mer på side 22-23.
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Er du redd 
for hai? 
Det er du i så fall ikke alene om, men slapp av! Haien har nemlig et ufortjent 
dårlig rykte.
TEKST: Wanda Nordstrøm  /  FOTO: Shutterstock  /  KILDER: Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond og Aftenposten

Se for deg at det er en varm 
sommerkveld. Sola har stekt hele 
dagen, og du vil ta et bad for å 
kjøle deg ned. Ute i havet kjenner 
du at noe er borti foten din. Du ser 
ingenting under den mørke vann- 
overflaten, men plutselig biter 
en stor hvithai tak i benet ditt.  

Slik starter den klassiske 
skrekkfilmen Haisommer. Filmen 
skremte millioner av mennesker,  
og sommeren da den gikk på 
kino turte nesten ingen å bade. 
I årene etter gikk verdens hai- 
bestand kraftig ned, og nylig gikk 
regissøren Steven Spielberg ut 
og tok på seg mye av skylden. 
 

Heldigvis har ingen haier i 
verden mennesker på menyen. 
Om en hai biter et menneske er 
det som oftest av ren nysgjer-
righet, for å forsvare seg mot det 
som oppleves som en trussel eller 
fordi de blander mennesket med 
et naturlig byttedyr. Haien kan for 
eksempel ta feil av et surfebrett 
og en sel.  

 
På verdensbasis har det de 
siste årene vært mindre enn 100 
uprovoserte haiangrep hvert år. 
Det kan høres mye ut, men når du 
tenker på hvor mange hundretalls 
av millioner mennesker som bader, 
snorkler, svømmer eller surfer, så 
er haiangrep veldig sjelden.  

Det har bare vært et haiangrep i 
Norge. Det skjedde i Oslofjorden 
på 2000-tallet. En dykker trodde 
han så en død fisk på havbunnen, 
men da han tok på fisken viste det 
seg å være en levende småflekket 
rødhai. Haien bet dykkeren, men 
traff heldigvis bare dykkecompu-
teren han hadde på armen. Både 
hai og dykker svømte uskadet fra 
møtet.  

Med andre ord kan du ta det 
ganske med ro neste gang du 
legger på svøm! 

Heldigvis har ingen 
haier i verden mennesker 
på menyen.
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Filmen Haisommer førte til en 
økning i sportsfiske og troféjakt i 
USA på 70-tallet, og bestanden 
av store haier falt kraftig. 
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ELDRE ENN 
DINOSAURENE
For lenge, lenge siden, da det fortsatt ikke vokste trær på jorda 
og den så veldig annerledes ut, da levde de aller første haiene.
TEKST: Ingvild Swane

Du har kanskje hørt at dinosaurene 
levde for utrolig mange år siden? Cirka 
240 millioner år siden, faktisk. Likevel er 
haiene ENDA eldre. Haiene er over 400 
millioner år gamle, og har overlevd fem 
store masseutryddelser på jorda!  

Men selv om haiene er mye eldre enn 
tipp, tipp, tipp- oldeforeldrene dine, og 
alle andre mennesker for den del, 
har de forandret seg. De eldste 
haiartene har dødd ut, mens 
andre haiarter har kom-
met til.  

Helicoprion 
Helicorpon levde for mellom 250 og 290 millioner år siden. Den 
er kjent for sine spesielle tenner, som er formet som en spiral.

Her kan du se modeller av noen av de 
eldste haiene vi vet om. Vi vet ikke eksakt 

hvordan de så ut, men fossiler gjør at vi 
kan gjette oss frem til det. 

ILLUSTRASJON: Dmitry Bogdanov, 
Wikimedia commons
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Megalodon 
Megalodon døde ut for cirka 3 
millioner år siden. Den kalles ofte 
monsterhaien fordi den var så 
stor. Forskere tror haien kunne bli 
opptil 20 meter. Det er lenger enn 
en vanlig buss!

Som du kanskje kan tenke deg, betyr 
haienes alder at de har hatt stor betydning 
for livet på jorda. Og fortsatt er de veldig 
viktige for balansen i naturen. Nå er det 
kanskje menneskenes tur til å passe på at 
haiene lever i flere tusen år til? 
 

Ser denne mer ut som en  
fiskete fisk enn en haiete hai? 
I formen ligner den litt på hvit-
haien, men Cladoselache mangler 
noen trekk som moderne haier har  

– for eksempel evnen til å vokse 
nye tenner når de gamle blir slitt. 

Huden dens var for myk til å beskytte 
mot fiender, så den unngikk antagelig 

fiender ved å svømme veldig fort.

Cladoselache

ILLUSTRASJON: EvolutionIncarnate, 
Wikimedia commons

ILLUSTRASJON: Werner Kraus, 
Wikimedia commons
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HAIER 
Det finnes over 500 arter av haier, og de er 
delt inn i åtte ordener.
KILDER: Store norske leksikon, Wikipedia, WWF

Teppehaier
Orectolobiformes

Disse haiene har ofte mønster som 
minner om mønsteret man kan finne på 
tepper. Her finner vi arter som skjegg-
hai og hvalhai.

Håbranner 
Lamniformes

Dette er en orden av store haier som  finnes i alle verdenshav. 
Hvithaien hører til denne ordenen.

Gråhaier 
Carchariniformes

Dette er den største ordenen av haier, 
med over 270 arter. Haiene i denne 
ordenen har blinkhinne, eller et slags 
tredje øyelokk. Den hjelper til med å  
holde øyet rent, og er gjennomsiktig. 
Her finner vi arter som tigerhai, hammer- 
hai og småflekket rødhai. Sistnevnte 
finnes i Norge!

Skjegghai
FOTO: Shutterstock

Hammerhai
FOTO: Pxhere

Hvalhai
FOTO: Pxhere

Hvithai
FOTO: Pterantula (Terry Goss), Wikimedia Commons 

Tigerhai
FOTO: Shutterstock

Småflekket rødhai
FOTO: Joe, Flickr
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Havengler 
Squatiniformes

Havenglene ser ut som en mel-
lomting mellom haier og skater. 
Kroppen er flat, men kraftigere 
enn skatenes kropper. Det finnes 
22 arter av havengler, og de lever 
i tropiske og tempererte farvann 
over hele verden. 

Håer 
Squaliformes

Haiartene i denne ordene kan 
se ganske forskjellige ut fra 
hverandre. Pigghå og lanterne-
hai er arter i denne ordenen.

Saghaier 
Pristiophoriformes

Saghaiene har lange flate snu-
ter med ujevne tenner langs  
sidene, noe som har gitt navn til 
ordenen.

Seks- og sjugjellede haier 
Hexanchiformes

Dette er en orden av haier vi ikke vet så veldig mye om. De lever stort 
sett på kaldt og dypt vann, og de finnes i de fleste verdenshavene. I 
motsetning til de fleste andre haier, som har fem gjeller, har disse seks 
eller sju gjeller. I denne ordenen finner vi kamtannhaien.

Oksehodehaier 
Heterodontiformes

Dette er en liten orden av haier, 
med  bare 9 arter. Oksehode-
haiene lever av bløtdyr og krepse- 
dyr som de finner på bunnen 
av grunt vann. Her finner vi Port 
Jackson-haien.

Pigghå

FOTO: Fredrik Myhre, WWF

Lanternehai

FOTO: Wikimedia Commons

Port Jackson-hai
FOTO: Shutterstock

Kamtannhai
FOTO: Shutterstock

Saghai
FOTO: Shutterstock

Havengel
FOTO: Shutterstock
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ET MØTE 
med haiene i havet
Pigghå-haiene på Jærkysten har flere ganger 
fått besøk av haveksperten og dykkeren  
Fredrik Myhre som jobber i Verdens natur-
fond (WWF). 
TEKST: Annam Chaudhry  /  FOTO: Fredrik Myhre/WWF Verdens naturfond

Pigghå-haien var blant de mest ivrige til å møte Fredrik  
under havet da han skulle utforske plantene, fiskeartene og 
ikke minst haiene i havet. Fredrik har blitt veldig godt kjent med 
livet til pigghå-haien. I 2010 var pigghå-haien svært utsatt for 
utrydning, men nå er heldigvis bestanden på vei opp igjen.  

En litt bøllete hai dunker snuta borti maska for å undersøke 
hva som befinner seg rundt dem. Haier mangler hender, og kan 
ikke ta på ting for å teste eller kjenne på samme måte som oss 
mennesker, derfor bruker de snuten.

– Da jeg starta å dykke med 
haiene for 10 år siden så var jeg trist 
og bekymret når jeg dykket sammen 
med dem, forteller Fredrik. – Det var 
jo veldig flott å dele vannet med pigg-
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Fredrik tar en hai-fie med pigghå-haiene, som befinner 
seg bare 20 cm unna!

Fredrik er veldig glad for at Jærkysten er vernet og han 
opplever en stor forskjell når han ser at det har blitt flere 
pigghå-haier ved kysten. Fredrik vil derfor at Norge skal bli 
flinkere til å verne havområdene i Norge for å beskytte truet 
arter i havet. 

håene, men jeg visste at disse haiene 
var kritisk trua. I dag er følelsen  
annerledes fordi bestanden har tatt 
opp igjen og jeg har en stor glede av 
å dykke sammen med dem.
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Vi bruker ørene våre til å høre, vi bruker nesen for å lukte, 
men hva bruker da haien for å ta imot disse elektriske feltene? 
Haier har noe som best kan beskrives som gelefylte porer 
som merker elektrisitet. Disse er det ganske mange av, og 
hvis du ser nærme på en hai, kan du se små prikker rundt på 
hodet og spesielt ved snuten.  

Denne sansen er så kraftig, at haier 
kan finne fisker og dyr som har gjemt 
seg på havbunnen, selv om de har 
gravd seg ned. Spesielt hammerhai 
har mange gelefylte porer som gjør at 
de er eksperter på å finne nedgravde 
fisker og dyr, og da særlig piggrokker 
som er hammerhaiens livrett.  Hodet 
til hammerhaien funker som en metall-
detektor for å finne fisk under sanden.  

Nå forskes det på hvordan haier 
bruker denne sansen, vi vet at de  
bruker den for å finne fisk. Men forsk-
ere tester også om haien bruker denne 
sansen til å navigere havet, altså vite 
hvor de er, og hvor de skal.  

HAIENS SJETTE SANS
Vi mennesker har fem sanser; syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Men  
visste du at haien også har en sans som heter elektromottak? 
Denne ekstra sansen gjør at de kan oppdage små elektriske felt 
som alle dyr lager når musklene trekker seg sammen. Når en 
fisk beveger musklene sine for å svømme, 
kan haien føle nærværet dens.
TEKST: Peter Hedstein  /  KILDER: WWF, Wikipedia, National Geographic, The Guardian
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Hai mot internett 
Langs havbunnen ligger det flere inter-
nettkabler som sørger for at vi kjapt kan kom-
munisere og dele informasjon over nettet. Men da 
man skulle reparere en kabel ved Kanariøyene i 1987, 
fant reparatørene haitenner sittende fast i kabelen.  

Hvorfor i all verden skulle haier angripe internettkablene? Syntes 
de barn satt for mye på internett? Nei, det som gjør at haier angriper 
kabler er deres sjette sans! 
  
Metallet i kablene gir fra seg elektrisitet, så haiene vil utforske om det 
er mat eller ikke.  Siden haien ikke har hender, må den bruke munnen og 
sjekke ved å bite. Derfor har Google haisikret sine internettkabler, ved å 
dekke kablene med samme materiale som brukes i skuddsikre vester!  
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HAIREKORDER
Hvilke er minst og størst blant haiene?
TEKST: Bjørn Erik Løken

Størst i kjeften 
Brugden lever av plankton og finnes 
langs kysten av Norge – selv langt inne 
i Oslofjorden! Munnen kan åpnes en hel 
meter, og det er den største munnen 
blant haiene.

Tregeste 
Håkjerringen, som er verdens tregeste 
hai, finnes langs hele norskekysten og er 
kjøttetende. Men ikke vær redd, for den 
lever på 200-600 meters dyp og har en 
toppfart på litt over 2,5 km/t! Den er også 
verdens lengstlevende hai. Forskere tror 
den kan bli 500 år gammel!

Raskeste 
Makrellhaien er den raskeste haien, og 
kan bykse opp i en toppfart på 74 km/t!

Minste 
Til sammenligning er dverglaternehaien den minste haitypen. 
De blir maks 20 cm lange, og veier under 1 kilo. Det er altså 
plass til nesten 24 000 dverglanternehaier i én hvalhai.

Største  

Hvalhaien er verdens største hai. Den er ikke i slekt med 
hvaler, men er faktisk mye større enn mange hvalarter! Den 
største hvalhaien man har målt var 12,65 meter lang, og  
veide omtrent 21,5 tonn.

FOTO: Pxhere.com

FOTO: Hemming1952

FOTO: Wikipedia

FOTO: Mark Conlin, SWFSC Large Pelagics Program

FOTO: Chip Clark/Smithsonian Institution
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Mest fargerike 
Den flekkede skjegghaien lever på korall- 
rev hovedsakelig utenfor Australia og 
Indonesia. Den har et fargerikt mønster 
med felter i grønn, gul og brun, i tillegg 
til tøffe tentakler langs munnen.

Mest handy haier? 
Hvilke haier er det best å invitere med på snekkerverk-
stedet? Antakeligvis ingen, men det er lov å prøve seg 
med hammerhaien og saghaien! Saghaien bruker trolig 
«sagen» sin til å forsvare seg og til å skade byttedyr, 
mens hammerhaiens hodeform blant annet gjør at de får 
utrolig godt dybdesyn! 

Mest hvileløse 
Om hvithaier slutter å svømme får de 
ikke puste, og de synker de til bunns. 
Hvithaien må altså svømme mens de 
sover for ikke å drukne!

Mest på bærtur 
Oksehaien lever hovedsakelig i havet, 
men kan også leve i ferskvann. Den er 
blitt funnet i store elver så langt som 
1100 km fra havet! Det er omtrent like 
langt som fra Oslo til Tromsø!

FOTO: Shutterstock

Saghai

Hammerhai

FOTO: Shutterstock

FOTO: Barry Peters

FOTO: Richard Ling

FOTO:  Pterantula at English Wikipedia
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Hva truer haien?
3 av 4 arter av hai og skate er utrydningstruet. Verdens bestander av haier 
har falt mye de siste tiårene. Sjansen for at de blir utryddet blir større og 
større. Hvorfor?
TEKST: Sina Øversveen  /  KILDER: WWF – Living Planet Report 2022.

Den største trusselen mot haien er overfiske. Overfiske  
betyr at man fisker for mye. Blant annet fiskes hai fordi hai-
finner er regnet som veldig bra og eksklusiv mat, og brukes i  
populære supper. 

Mange fiskere opplever at det er vanskelig å få tak i den 
fisken de vil ha, og da kan det hende de fisker hai når det 
er vanskelig å få noe annet. Fiskerne kan tjene penger på 
kjøttet, finnene, gjelleplatene og olje fra leveren til haien. Det 
kan også hende at haien noen ganger bare blir kastet. Noe 
av denne fiskingen, er ulovlig, men det er ikke alltid at det er 
politi eller andre til å passe på at det ikke skjer.

OVERFISKE

Haifinnesuppe
FOTO: Shutterstock

FOTO: Quang Nguyen Vinh, Pixabay
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Klimaendringer truer også artene i havet. Global oppvarming 
har allerede vært på 1,2 grader i gjennomsnitt. Målet fra Paris-
avtalen er å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Det går 

Når mennesker tar opp plass i havet, på-
virker det leveområdene til artene som 
bor der. Fiskerier, demninger, havner eller 
oljeplattformer, gjør at haien får mindre 

KLIMAENDRINGER

MINDRE OG OPPSTYKKEDE 
LEVEOMRÅDER

plass. Noen ganger kan områdene de 
pleide å ha bli delt opp, noe som gjør det 
vanskeligere for haien å skaffe seg mat, 
leve og få barn slik de pleier.

enda mer utover andre arter enn hai, 
for eksempel korallrev. Allerede nå har 
halvparten av de tropiske korallrevene 
blitt ødelagt, og mer vil forsvinner når 
temperaturen stiger.

FOTO: Francesco Ungaro, Pexels

FOTO: Jess Loiterton, Pexels
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FOSSILE 
HAIER
Miljøagentene besøkte Naturhistorisk museum 
i Oslo, og fikk møte to karer som kan mye om 
haier – Petter Bøckman og Jørn Hurum. Petter 
er ekspert på dyr som lever i dag, mens Jørn 
har skikkelig peiling på dinosaurer og dyr som 
levde før.
TEKST: Knut Hjelleset  /  FOTO: Ellen Paalgard/NHM

– Her på museet har vi fossile tenner av megalodon, den 
største haien som har levd. Vi finner mange fossile haitenner, 
for haiens tenner er veldig harde. Haien har ikke skjelett av 
bein som oss, men brusk slik som vi har i øret, og brusk råtner 
opp ganske fort, forteller Jørn.

Haikjever er spennende saker!

Denne gjengen lærte mye om 
hai på Naturhistorisk museum!

20



– Haiene her i Norge svømmer rundt 
og spiser fisker. De angriper ikke oss 
mennesker, men haien bruker munnen 
til å sjekke ut ting – slik som vi bruker 
hendene våre. Hvis den vil sjekke ut en 
greie – enten det er en død hval eller 
et surfebrett – setter haien tennene i 
det og biter litte grann. Hvis det er mat, 
blir det middag. Mens surfebrettet blir  
spyttet ut, med et flott bitemerke på, 
forklarer Petter.

Det er flere steder man kan få kjøpt 
fossile haitenner, både i butikker og på 
nett. Petter og Jørn lærer oss hvordan 
man kan sjekke om haitenner er ekte 
fossiler. Fossile tenner er mørkere, og 
ikke helt hvite. Hvis de er helt hvite bør 
man ikke kjøpe dem, for de kan komme 
fra haier som ble fisket ulovlig. Mens 
haitenner som har fått litt mørkere farge 
er fossiler og kan kjøpes, og de er veldig 
kule!

Petter og Jørn sier farvel til Miljøagen-
tene med en invitasjon. 

– Haien er i nød, og på museet har vi 
en ny utstilling som heter Natur i nød. 
Alle miljøagenter er velkommen hit, det 
er verdt et besøk!

Haitenner med mørkere 
farge er fossiler.
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Naturtoppmøte
i Montreal!
Du husker kanskje at Barnas klimapanel 
var på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i 
Egypt i november? Dette var ikke det eneste 
viktige miljømøtet på slutten av året. 
TEKST: Bjørn Erik Løken

I desember var mange av verdens ledere samlet i byen 
Montreal i Canada for et naturtoppmøte. De siste 50 årene 
har antall dyr og planter gått kraftig ned. Opptil én million arter 
står i dag i fare for å dø ut og forsvinne for godt. På møtet i 
Montreal diskuterte de hvordan vi best skal jobbe mot denne 
naturkrisen og ta vare på naturen.

Bare fem dager før jul ble de enige om en avtale, som er 
blitt sammenlignet med den kjente klimaavtalen fra 2015 som 
kalles for Parisavtalen.

Både politikere og miljøvernorganisasjoner er veldig 
fornøyde med at man ble enige om en naturavtale. Noe av det 
viktigste man ble enige om er at minst 30 prosent av hav- og 
landområder skal beskyttes innen 2030. Det er dobbelt så 
mye som er vernet i dag!

I tillegg ble man enige om å halvere verdens matsvinn og å 
redusere overforbruk og avfallsproduksjon. Dette har mange 
miljøagenter kjempet for, og det er kjempegode nyheter for 
jorda vår!

Det er særlig viktig å ta vare på natur med høyt biologisk 
mangfold. Det vil si områder hvor det er veldig mange ulike 
typer planter og dyr, for eksempel tropisk regnskog. Mye av 
den uberørte naturen vi har igjen i dag ligger i fattigere land. 
Derfor står det også i avtalen at rike land skal gi penger til 
fattigere land.

FNs generalsekretær, António 
Guterres, var til stede under 
naturtoppmøtet i Montreal.
FOTO: Wikimedia Commons

Det er kjempeviktig å ta vare på  
den tropiske regnskogen.
FOTO: Pixabay
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Norges klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, var 
blant dem som var på møtet. Etterpå var han glad for at man 
nå er enige om at det er like viktig å jobbe med naturen og 
biologisk mangfold som å jobbe mot klimakrisen. «Vi har en 
klimakrise og en naturkrise, og de kan bare løses i fellesskap», 
sa han til NRK. Han sa også at Norge skal følge opp avtalen 
hjemme hos oss, og i samarbeid med andre land.
 

Korallrevene kalles ”havets regnskog” med god grunn. 
Her er det et yrende mangfold av ulike arter.
FOTO: Jim Maragos/U.S. Fish and Wildlife Service
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LAG ET HAI-SPILL
Denne haien spiser bare gamle sokker!
TEKST & FOTO: Janne Randgaard  /  KILDE: Bravery Magazine
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DU TRENGER:
SLIK GJØR DU:

3. Kutt ut en stor og to mindre 
trekanter av pappen du har til 
overs. Dette skal bli finnene. Bruk 
teip eller lim til å feste den store 
trekanten på toppen av esken 
som ryggfinne. De to mindre  
fester du en på hver side.

4. Dekk til bordet så 
det ikke blir flekker, 
og mal haien din. Når  
malingen er tørr, teg-
ner du på øyne med 
svart tusj. Fyll sokkene 
med erter eller bønner. 
Knyt sokkene igjen. 
Du kan også lime på 
hobbyøyne eller tegne 
øyne. Dette er fiskene. 
Nå er det tid for hai- 
middag! Hvor mange 
fisker klarer du å kaste i  
munnen til haien?  

1. Få hjelp til å kutte esken diagonalt.

2. Bruk blyant til å tegne munnen til haien – pass på å lage skarpe 
tenner! Åpningen må være stor nok til at en sokkefisk lett kommer 
gjennom. Få hjelp til å kutte ut haimunnen. Hvis det er vanskelig å  
kutte ut alle tennene i pappen, kan du bare kutte en åpning og så 
lime på trekanter av papir som tenner inni.

Pappeske, gjerne litt høy og 
bred  

Tapetkniv (her er det lurt å få 
hjelp av en voksen!)  

Blyant  

Papirteip (f.eks. maskerings- 
teip) eller hurtigtørkende lim  

Hobbymaling: hvit til tennene 
og en farge du synes er fin til 
kroppen  

Svart tusj  

Sokker*  

Tørkede erter eller bønner   

*Tips: Det er perfekt å bruke gamle, opp-
brukte sokker. Hvis den ene av et par er 
ødelagt, kan du bruke den andre. Hvis det 
er hull i sokkene, kan du lime dem før du 
fyller dem. Hvis du ikke har noen brukte 
sokker liggende, kan du kjøpe noen på 
en bruktbutikk. Det går også an å bruke 
hele og fine sokker, men bruk en tråd til å 
knyte rundt i stedet for å knyte selve sok-
ken så kan de tømmes og brukes videre.  
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HAMMERHAI
Hammerhaiens spesielle hode kan kanskje se litt komisk ut, men i virkeligheten 
sørger hodeformen for at hammerhaien har skikkelig gode jaktegenskaper!
FOTO: Shutterstock  /  KILDER: Marinbiologene, Store norske leksikon, IUCN redlist, Wikipedia, Factanimal.com, Hjelp havets haier
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Hammerhaien trives stort sett 
best i tropiske havområder, men 
noen hammerhai-arter kan leve 
i kaldere strøk. Det er observert 
hammerhai så langt nord som 
Den engelske kanal, og også 
en gang i Kattegat i Danmark. 
Foreløpig er det nok ikke så stor 
sjanse for at vi møter på den i 
norske farvann.

Ofte er hammerhaien i flokk 
om dagen, men den liker å jakte 
alene på kvelden. Den er en  
aggressiv rovfisk som godt kan 
finne på å spise andre haier! 
Men det er ikke registrert særlig 
mange angrep på mennesker.

Hammerhaien er truet, og det 
blir stadig færre av den. Dette 
skyldes hovedsakelig oss men-
nesker fordi vi forurenser havet 
og ødelegger leveområdene til 
hammerhaien. I tillegg utsettes 
den mye for overfiske.

FAKTA:
Det finnes minst 9 arter av 

hammerhai, men forskerne er 
ikke helt enige om nøyaktig 
antall.

Den største hammerhai- 
arten kan bli 6 meter lang.

Hammerhaien føder  
levende unger.

Levealderen til en  
hammerhai er 20-30 år.
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Det brede hodet gir hammerhaien et svært godt dybdesyn. Dette 
kommer godt med når den skal ut på jakt.

FOTO: Alexvog, Freepik

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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...det finnes over 500 arter av hai? Helt eksakt antall er vi usikre på. 

...det finnes haier i alle verdenshav?

Enkelte arter, som oksehaier, kan også leve i ferskvann.

...flere
 haiarter føder levende unger?Men de
t er også mange haiarter som legger egg når de skal formere seg.

...hun
nhaier noen ganger kan få barn uten

      
 kontakt med hanner?

...ha
ien må bevege seg for å flyte? Den mangler svømmeblære, som de fl

este
 fis

ker
 ha

r.

Hvis
 den slutter å svømme, synker den til bunns. 

Lille Per 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….»

Hva kan du holde i din høyre hånd, som du ikke kan holde i din venstre?

SVAR:
 Din venstre hånd.

Hva kan være så stort som en hvalhai, men veier ingenting?

Hvorfor svømmer 

haier i saltvann?

Fordi peppervann 

gjør at de nyser!

SVAR: Skyggen

VISSTE DU AT...

KILDE: wwf.no

KILDE: forskning.no

KILDE: wwf.no

KILDE: Illustrert vitenskap

Hørt om 

gutten som begravet 

lommelykten fordi 

batteriene døde?
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...det finnes over 500 arter av hai? Helt eksakt antall er vi usikre på. 

Enkelte arter, som oksehaier, kan også leve i ferskvann.

...flere
 haiarter føder levende unger?Men de
t er også mange haiarter som legger egg når de skal formere seg.

...hun
nhaier noen ganger kan få barn uten

...ha
ien må bevege seg for å flyte? Den mangler svømmeblære, som de fl

este
 fis

ker
 ha

r.

Hvis
 den slutter å svømme, synker den til bunns. 

Finn bærekraftig fisk 

Fisk og annen sjømat er en viktig del av kostholdet til mange 
mennesker. Det er viktig at vi ikke fisker flere fisk enn havet tåler, 
og at vi ikke forurenser eller ødelegger for andre dyr i havet.  

Har dere planlagt å ha fisk til middag snart? Sjekk om dere 
har et fiskeprodukt i kjøleskapet eller i fryseren. Se på embal-
lasjen. Finner du noen merker du kan navnet på? Er det noen 
merker på produktet som gjør at du tror det er laget i Norge? 
Kan du se på noen av symbolene at fisken kommer fra 
bærekraftig fiske?  

Hvis du finner noen merker som du ikke vet 
hva er, eller skjønner hva betyr kan du sjekke 
forbrukerrådets merkeoversikt. Søk opp 
forbrukerradet.no/merkeoversikten. 

Ta en tur i butikken. Hvor mange produkter
finner du som er merket med symboler som 
tyder på at de er fisket bærekraftig?

Mange matvarer i Norge er merket med ulike symboler som kan hjelpe oss 
å ta valg når vi handler. I en vanlig matvarebutikk finnes det flere enn 100 
forskjellige merker. I dette oppdraget skal du gå på jakt etter merker på fisk 
eller sjømatprodukter.
TEKST: Marte Randby Steinskog
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TEKST: Marte Randby Steinskog og miljøagentene Silvi og Denise (begge 11 år)

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. 

HVA SKJER I 
MILJØAGENTENE?

Barnas Klimapanel 2023 er valgt!
Tusen takk til miljøagenter i hele landet som var med å stemme på Barnas  
klimapanel 2023. Vi har hatt rekordstor valgdeltagelse. De åtte som ble valgt er:

Noe av det viktigste Barnas klimapanel gjør er å lage Barnas klima- og miljørapport som forteller 
hva barn og unge i Norge tenker om klima og miljø. De vil gjerne vite hva DU tenker, så gå inn på  
barnasklimapanel.no og si din mening. 

Anna (11) 
fra Stjørdal

Nikolai (13) 
fra Byneset

Hallvard (11) 
fra Oslo

Lovisa (13) 
fra Verdal

Johanna (13) 
fra Rørvik

Jakob (12) 
fra Gloppen

Viljar (12) 
fra Porsgrunn

Maria (12) 
fra Oslo
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Miljøagent Live fra Ski holdt i 
januar appell på Natur og Ung-
dom sitt landsmøte.

Miljøagentene sitt landsmøte blir i år 
15. til 17. september. Har du noen for-
slag til personer vi bør invitere til å holde 
en hilsen på vårt landsmøte? Send oss 
et tips da vel, til post@miljoagentene.no 

Hver vinter i 25 år har biologer 
telt og registrert flaggermus- 
artene som går i dvale i Nyse-
tergruvene på Grua.

I år fikk miljøagentene Silvi og Denise 
fra Nittedal være med. Det var supergøy, 
spennende og litt skummelt å være med, 
forteller de. Vi teller flaggermus for å vite 
om det går bra med dyrene og om an-
tallet i Norge går opp eller ned. Silvi og 
Denise lærte mye nytt, blant annet at det 
finnes mange ulike flaggermusarter som 
alle har forskjellige kjennetegn.  

Miljøagentene i Meråker og Stjørdal hadde en fantastisk 
dag med hundekjøring. Både store og små hadde det  
supert på tur. 

Appell på landsmøtet 

Vi teller flaggermus! 

Miljøagenter på hundekjøring

FOTO: Sanne Boessenkool

FOTO: Siv Grethe Aarnes

FOTO: Ingvild Swane
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Hvor lenge har du vært miljøagent?  
Omtrent 3 år. 

Hvordan er det å være ambassadør for 
Batterijakten? 
Det er gøy! Jeg gleder meg til kick-off på 
skolen min, og det har vært gøy å være med 
på filminnspilling. 

Hva er en miljøsak du synes er viktig? 
Plast i havet. Plast i havet er dårlig for dyrene. 
Dyrene har ikke gjort noe mot oss, og de kan bli 
utrydda! 

Kan barn gjøre noe for miljøet? 
Ja. For eksempel plukke søppel, og være 
miljøagent. 

Hva vil du si til de som skal være med på bat-
terijakten i år? 
Det er bra å være med fordi det er gøy og bra for 
miljøet. Og bli miljøagent! 

Eira har som oppdrag å motivere årets batterijegere til 
å gjøre en like god innsats som vi har sett de forrige 
årene. Både i 2021 og 2022 ble det samlet inn over 
120 tonn brukte batterier. Hvor mye blir det i år, tro?

Hvert år arrangerer vi Batterijakten, en konkurranse hvor 4.klasser over hele Norge samler inn brukte 
batterier til gjenvinning. Eira, som går i 4.klasse på Godlia skole i Oslo, er ambassadør for årets jakt.

Batterijakten 2023 varer 
fra 13. mars-2. april. 
Alle 4. klasser i Norge kan melde seg på.  Et spennende undervisningsopplegg følg-
er med konkurransen, og klassene som deltar kan vinne flotte pengepremier! 
Gå inn på www.batterijakten.no 
for å lese mer. 

Bli kjent med Eira

BLI MED PÅ 
 
- vårens store miljødugnad!
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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

REINT VATN 
OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

Reint vatn og 
gode sanitærforhold

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Berekraftsmål 14 handlar om 
at alle skal ha tilgang på reint vant og gode 
sanitærforhold. 

Du er sikkert vand med at du kan drikke vatn frå 
springen her i Noreg og gå på do både heime og på 
skulen. Slik er det ikkje overalt.  

Vatnet vi har må delast på fleire og fleire personar. 
Å sikre at alle har tilgang til vatn er heilt avgjerande 
for vår overleving og for berekraftig utvikling.  

Berekraftsmål nummer seks er difor å sikre til-
gang til vatn og gode sanitærforhold for alle. Verda 
har nok ferskvatn til alle, men no er ikkje tilgangen 
rettferdig. Dårleg økonomi og manglande infra-
struktur, slik som vegar og røyr, hindrar at alle har 
det dei treng av drikkevatn og moglegheiter til å gå 
på do på ein trygg måte.  

Vassmangelen aukar fleire stader fordi  
befolkninga veks og det blir meir klimaendringar. 
Difor er det viktig at vi vernar dei drikkevatnkjeldene 
vi har. Ein miljøagent kan bidra gjennom å tenkje 
på sitt eige forbruk av vatn. Skru av springen når 
du ikkje treng vatnet, pass på at du ikkje dusjar for 
lenge og sørg for at berre det som skal i do, kjem 
i do. 

Du kan òg jobbe for at elver og innsjøar ikkje blir 
forureina eller skada.  

PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsord: Internett

PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?
1. Usant 
2. Sant 
3. Sant 

4. Usant 
5. Sant 
6. Usant

7. Sant 
8. Sant

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I 
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 4 2022

PREMIEOPPGAVE 3 - APPER
SVAR: 1.Seek    2. Snapseed     3. Stolpejakten

VINNERE:
Nora, 9år, Aurskog Ludvik, 10år, Grimstad

Vi gratulerer! 
Vinnerne får t-skjorte. Alle som 

sender inn premieoppgavene uten 
å vinne får klistremerke som 

trøstepremie.

FOTO: Pxhere.com
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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 en haiart som er truet.

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

Alle haier er 
farlige for  
mennesker.

Ingen haier er 
utrydningstruet.

Haiene har levd 
på jorda i over 
400 millioner år.

Haier finnes 
bare i havet 
ved ekvator.

Hammerhaien 
føder levende 
unger.

Hvalhaien er 
verdens største 
hai.

Makrellhaien  
er verdens 
tregeste hai.

Dverglanterne-
haien er verdens 
minste hai. 

PREMIEOPPGAVER 1 SVARFRIST:3. april 2023Send inn svaret til:
post@miljoagentene.no

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

DRIKKE

TRINN

GLISE

HA

JENTENAVN

HA HA

DESSERT

DESSERT

PÅ SKO

FRUKT

TRESORT

PREPO-
SISJON

MERKELIGE

OSS

HUSDYR BOLIG

BÅT

FORTELLING
PÅ HESTEN

HODEPLAGG
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Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i trekningen 
av en T-skjorte fra Miljøagentene! Svarfrist: 3. april 2023.

Premieoppgave 1 - kryssord:

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

Premieoppgave 2 - sant eller usant:

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

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

Premieoppgave 3 - Dette er artene:

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

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

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

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

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

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

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

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

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

3 HVA HETER HAIARTENE?

2.  ÅIGPGH 3.  LSÅFTEKMKE 
HØDARI

1.  NHKATANAIM

Her er tre haiarter. Alle er truede, eller nær truede, arter som lever i Norge. 
Stokk om på bokstavene og skriv det riktige navnet på artene.

FOTO: Fredrik Myhre/WWF

FOTO: NOAA Ocean Exploration, Flickr FOTO: Fredrik Myhre/WWF



Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 13. mars til 2. april, 
og alle fjerdeklasser i landet kan være med. Batterijakten 
går ut på å samle inn brukte batterier til gjenvinning, og et 

komplett undervisningsopplegg følger med. Alle klasser 
som deltar får tilsendt materiell, og de som deltar kan 

vinne flotte premier til klassen!  

LES MER PÅ 
batterijakten.no

BATTERIJAKTEN ER ET SAMARBEID MELLOM MILJØAGENTENE OG

ER DU FJERDEKLASSING? 
- VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!


