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Skyll, brett og stapp
DETTE TRENGER DU:

Melkekartonger 

Juicekartonger

FORBRUK AKTIVITETSARK

ELLERS: Emballasjeretur gir nå 
støtte til Regnskogfondet 
for hver kartong som 
leveres inn. Så nå kan du 
også bidra til å beskytte 
regnskogen gjennom å 
levere drikkekartongene 
dine til gjenvinning.

ÅRSTID: Alle

HVA: Sorter pappkartongene og 
lever til gjenvinning

HVORFOR: Barna lærer om fornuftig 
ressursbruk

SLIK GJØR DU:
Skyll kartongene, la dem 
tørke, brett sammen og 
stapp seks kartonger oppi 
en syvende.
Alle drikkekartonger skal 
gjenvinnes, både store og 
små, med og uten skrukork 
eller lokk.
Det du ikke skal gjøre er å 
legge dem i restavfallet 
eller brenne dem i peisen. 
Hvis kartongene havner på 
et avfallsdeponi tar det 
minst fem år før de brytes 
ned. Hvis du putter dem i 
peisen bidrar de til luft-
forurensning og øker faren 
for pipebrann.
Og når du vet at det holder 
med en brukt drikke-
kartong til å lage én stor 
konvolutt og at det bare 
skal fem brukte drikke-
kartonger til for å lage en 
ny kladdebok, forstår du at 
det nytter å kildesortere.

Les mer www.emballasjeretur.no

Hele året

Sorter pappkartongene og 
lever til gjenvinning

Barna lærer om fornuftig 
ressursbruk

Skyll kartongene, la dem 
tørke, brett sammen og stapp 
seks kartonger oppi en syv-

ende. Alle drikkekartonger skal gjenvinnes, 
både store og små, med og uten skrukork 
eller lokk.

Det du ikke skal gjøre er å legge dem i 
restavfallet eller brenne dem i peisen. Hvis 
kartongene havner på et avfallsdeponi tar 
det minst fem år før de brytes ned. Hvis du 
putter dem i peisen bidrar de til luftforuren-
sning og øker faren for pipebrann.
Og når du vet at det holder med en brukt 
drikkekartong til å lage én stor konvolutt og 
at det bare skal fem brukte drikkekartonger 
til for å lage en ny kladdebok, forstår du at 
det nytter å kildesortere.

Emballasjeretur gir nå støtte 
til Regnskogfondet for hver 

kartong som leveres inn. Så nå kan du også 
bidra til å beskytte regnskogen gjennom å 
levere drikkekartongene dine til gjenvinning.
Du kan lese mer på www.emballasjeretur.no
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