
Vinnere av Beintøft! 
20.000 elever over hele landet har ga tt til skolen – na  er 
vinnerne ka ret! 

Siden september har 20.000 elever fra hele landet 

konkurrert i å være den mest miljøvennlige skoleklassen i 

Norge. Gjennom å oppfordre skoleelever til å gå, sykle 

eller reise kollektivt til skolen, har Beintøft-konkurransen 

skapt engasjement rundt miljø og klima, samhold og 

trygg skolevei. Deltakelsen har vært imponerende og det 

har det vært knyttet stor spenning til hvilke skoleklasser 

som er mest beintøffe i landet. Nå er fylkesvinnere og de 

nasjonale vinnerne kåret! 

Tre nasjonale vinnere kåret 

Totalt 800 skoleklasser deltok i årets Beintøft. Av disse 

nådde hele 158 klasser målet, som var å gå fra Oslo til Paris. 

Derfor måtte det loddtrekning til for å kåre de nasjonale 

vinnerne. Alle de tre klassene som vant ble overrasket på 

skolen i formiddag med besøk av lokale miljøagenter som 

overrakte en stor sjekk til hver klasse. 

1. plass, 15.000 kroner: Klasse 7A, Solvang skole, Haugesund 

2. plass, 10.000 kroner: Klasse 5A, Eikeli skole, Bærum 

3. Plass, 5.000 kroner: Klasse 7B, Kringlebotn skole, Bergen 

Fantastiske jubelscener! 

Alle de tre nasjonale vinnerne fikk overraskelsesbesøk fra 

Miljøagentene torsdag formiddag. Reaksjonene var først 

sjokkartede, men beveget seg raskt over i ekstrem glede og 

ekstatisk jubel! Elevene begynte med en gang å diskutere 

hva de skulle bruke pengene til. Et av de første forslagene 

på Eikeli skole var å bruke alle pengene på «Pannekaker!». 

Men etter å ha summet seg litt ble de enige om at pengene 

bør brukes til noe mer miljøvennlig. 

Uttalelser fra elevene etter premieringen: 

- Det var helt sykt! Jeg holdt på å få hjerteinfarkt! Vi har ikke ord! Det er det 

spenneneste jeg kan forestille meg!  

- Det som er kult, er at samtidig som vi får penger, hjelper vi også miljøet! 

- Jeg skal fortsette å gå resten av hele livet mitt! 

- Det er oss menneskene som har ansvar for å passe på jorden, så da må jo vi prøve 

det beste vi kan! 

Beintøft er en årlig landsomfattende 
konkurranse i regi av Miljøagentene, 
barnas miljøorganisasjon.  Gjennom 
konkurransen engasjeres elever til å 
gå, sykle eller reise kollektivt til skolen, 
og dermed bidra til redusert lokal 
forurensing og CO₂-utslipp skapt av 
biltrafikk. Mindre biltrafikk gir en 
tryggere skolevei, og en aktiv start på 
dagen er gunstig for både fysisk og 
psykisk helse.  
 
Med Beintøft ønsker Miljøagentene å 
påvirke holdninger og vaner i tidlig 
alder. Miljøbevissthet i tidlig alder gir 
gode miljøvaner i voksen alder, og 
dette gjelder også transport. Barn som 
går, sykler eller reiser kollektivt vil 
også senere i livet velge miljøvennlig 
transport. For mer informasjon, se 
www.beintoft.no 



Dårlig luftkvalitet – et alvorlig problem 

Gjennom Beintøft ønsker Miljøagentene å sette større fokus på forurensing fra biltrafikk og hvilke 

konsekvenser dette har for barn og barnas fremtid. Lokal forurensing er en stor miljø- og 

helseutfordring, hvor barn er en av de mest sårbare gruppene.  

Forsker Núria Castell (NILU): 

- For barn og unge er det særlig viktig med god luft – deres åndedrettsystem påvirkes mer av 

skadelige gasser, og kan blant annet føre til astma. Mindre trafikk gir mindre luftforurensing 

og bedre helse for alle. 

Ikke nok med to måneder i året! 

Miljøagentene oppfordrer alle til å velge miljøvennlig transport, selv om Beintøft er over for 

i år. Men for å oppnå dette er det viktig at også de voksne engasjerer seg i å tilrettelegge for 

en trygg og miljøvennlig skolevei. Barn kan være en viktig påvirkningskraft her. 

Miljøagent Sara (13 år): 

- Selv om vi ikke har stemmerett, så har vi egne meninger om hva som må gjøres for at Norge 

skal ta bedre vare på jorda. Mange voksne tenker mer på at det er raskere å kjøre bil. Men 

om barna sier selv til foreldrene sine at de heller vil gå eller sykle og at å kjøre bil er skadelig 

for kloden, kan foreldrene bli påvirket av barna sine.  

28.-29. november blir det demonstrasjoner over hele verden før klimatoppmøtet i Paris. 

Miljøagentene oppfordrer alle barn og voksne til å delta i klimamarsjer rundt om i landet, og 

fortsette det gode miljøarbeidet fra Beintøft! 

 

Mer om informasjon om Beintøft: beintoft.no 
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