
AKTIV!

Alle

Vi lager en kompostbinge der 
vi legger matrester. Vi ser at 

matrestene blir til ny jord etterhvert.

Matavfall bidrar til klimagas-
sen metan på søppelfyl-

lingen. 1⁄4 av alt avfall er organisk. Ved å 
kompostere føres ressursene tilbake inn i 
naturens kretsløp.

Alt organisk avfall (eks: 
epleskrott, bananskall, po-
tetskall) samles i en bøtte på 
kjøkkenet. Del opp matrest-

ene i småbiter. Matavfallet tømmes i kom-
postbingen, og hell over strø. Bakteriene 
utvikler varme og bryter ned materialet over 
tid. Pass på rør av og til for å sikre luft ned i 
kompost- bingen. Er det fuktig i komposten, 
strø mer og rør rundt. Kompostjorden blir 
best om den får ettermodnes under lokk i 
hagen en stund før den kan brukes til potte-
plantene.

Dere kan bestille hefte, dvd 
og lærerveileding hos Grønn 

Hverdag. Får dere problemer kan Grønn 
Hverdag hjelpe dere. Fra 2009 kan ingen 
kommuner deponere matavfall på søppel-
plassen.

DU TRENGER:
En kompostbinge 

En bøtte med lokk til kjøkkenet 

En bøtte med strø

 En liten spade 

Et greip eller en rørepinne

ÅRSTID: 

HVA:

HVORFOR:

SLIK 
GJØR DU:

ELLERS:

FORBRUK:

LAG NY JORD

Spør renovasjonsetaten i din kommune hvilke 
planer de har for å samle matavfallet.
Kaldkompost kan alle ha i hagen. Lag en liten 
kasse eller velg et hjørne i hagen til å samle 
løv, gres, tynne grener og potteplanter. Med 
tiden vil dette bli god jord som kan brukes på 
nytt i hagen. Les mer: www.gronnhverdag.no

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

ÅRSTID: Alle

HVA: Matrester blir ny jord når vi
komposterer

HVORFOR: Matavfall bidrar til 
klimagassen metan på 
søppelfyllingen. ¼ av alt 
avfall er organisk. Ved å 
kompostere føres 
ressursene tilbake inn i 
naturens kretsløp. 

SLIK GJØR DU:
Alt organisk avfall (eks: 
epleskrott, bananskall, 
potetskall) samles i en 
bøtte på kjøkkenet. Del 
opp matrestene i småbiter. 
Matavfallet tømmes i 
kompostbingen, og hell 
over strø. Bakteriene 
utvikler varme og bryter 
ned materialet over tid. 
Pass på rør av og til for å 
sikre luft ned i kompost-
bingen. Er det fuktig i 
komposten, strø mer og rør
rundt. Kompostjorden blir 
best om den får etter-
modnes under lokk i hagen
en stund før den kan 
brukes til potteplantene.   

ELLERS: Dere kan bestille hefte, 
dvd og lærerveileding hos 
Grønn Hverdag. Får dere 
problemer kan Grønn 
Hverdag hjelpe dere. 
Fra 2009 kan ingen 
kommuner deponere mat-
avfall på søppelplassen. 

Lag ny jord
DETTE TRENGER DU:

En kompostbinge

En bøtte med lokk til kjøkkenet

En bøtte med strø

En liten spade

Et greip eller en rørepinne

FORBRUK AKTIVITETSARK

Spør renovasjonsetaten i din kommune hvilke
planer de har for å samle matavfallet.

Kaldkompost kan alle ha i hagen. Lag en liten
kasse eller velg et hjørne i hagen til å samle
løv, gres, tynne grener og potteplanter. Med
tiden vil dette bli god jord som kan brukes på
nytt i hagen. Les mer: www.gronnhverdag.no
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