
AKTIV!

Alle

Inviter venner og hold en byt-
tering hjemme eller kanskje 

ute i hagen.

Vi kaster mer og mer for hvert 
år som går, og ofte kaster vi 

ting som helt fint kan brukes. Vi har mange 
ting som vi kan bytte og få nytte av isteden-
for at det kastes.

Inviter gode venner. Alle tar 
med seg en eller flere ting 
de ønsker å bytte bort. Alle 

tingene legges i samlepotten, og så velger 
alle hver sin ting. Dersom det er en ting flere 
ønsker seg, kan man bli enig om å ha tingen 
i en måned hver. Alle må ta med seg skikke-
lige ting de ønsker å bytte bort. Det er viktig 
at dere IKKE tar med ting som dere helst 
IKKE VIL bytte bort. Alle skal være venner 
før og etter bytte- ringen. Du kan holde den 
helt spesielle bursdagen ved å invitere til 
byttering. Inviter alle til å ta med seg en leke 
de vil bytte bort. Da vil alle i din bursdag 
få oppleve å få en gave, og så koster det 
ingenting.

DU TRENGER:
En vennegjeng der alle tar med 
seg noe de vil bytte bort. I bytte-
ringen kan dere bytte klær, sports-
utstyr, leker, møbler. Alt som ikke 
er ødelagt kan byttes

ÅRSTID: 

HVA:

HVORFOR:

SLIK 
GJØR DU:

EGNE
NOTATER:

AKSJONER:

BYTTERING

I 2006 kastet nordmenn 414 kg per innbygger. 
Dette er 13 kg mer enn i 2005, mens økningen 
fra 2004 til 2005 var på 23 kg. Vi kaster mer og 
mer. Vi trenger å bytte mer, og slutte å bruke 
og kaste. Les mer www.loop.no

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktivFinn flere tips om aktiviteter på www.miljoagentene.no

Byttering –
DETTE TRENGER DU:

En vennegjeng der alle tar med seg noe de
vil bytte bort. I bytteringen kan dere bytte
klær, sportsutstyr, leker, møbler. Alt som
ikke er ødelagt kan byttes  

FORBRUK AKTIVITETSARK

I 2006 kastet nordmenn 414 kg per innbygger.
Dette er 13 kg mer enn i 2005, mens økningen
fra 2004 til 2005 var på 23 kg. Vi kaster mer og
mer. Vi trenger å bytte mer, og slutte å bruke
og kaste. Les mer www.loop.no   

Bruk ting igjen og igjen

ÅRSTID: Alle

HVA: Inviter venner og hold en 
byttering hjemme eller 
kanskje ute i hagen.  

HVORFOR: Vi kaster mer og mer for 
hvert år som går, og ofte 
kaster vi ting som helt fint 
kan brukes. Vi har mange 
ting som vi kan bytte og få 
nytte av istedenfor at det 
kastes. 

SLIK GJØR DU:
Inviter gode venner. Alle 
tar med seg en eller flere 
ting de ønsker å bytte bort. 
Alle tingene legges i 
samlepotten, og så velger 
alle hver sin ting. Dersom 
det er en ting flere ønsker 
seg, kan man bli enig om å 
ha tingen i en måned hver. 
Alle må ta med seg 
skikkelige ting de ønsker å
bytte bort. Det er viktig at 
dere IKKE tar med ting 
som dere helst IKKE VIL 
bytte bort. Alle skal være 
venner før og etter bytte-
ringen.  Du kan holde den 
helt spesielle bursdagen 
ved å invitere til byttering. 
Inviter alle til å ta med seg 
en leke de vil bytte bort. 
Da vil alle i din bursdag få 
oppleve å få en gave, og så 
koster det ingenting. 




