MILJØAGENTENES
PLASTUTFORDRING
VÆR EN PLASTAGENT!
BARNAS MILJØVERNORGANISAS
JON

Kryss ut rutene etter hvert som
du har gjort utfordringene!
IKKE KAST SØPPEL PÅ BAKKEN, OG SI IFRA
DERSOM DU SER FAMILIE OG VENNER KASTE SØPPEL
–- Alle som kaster søppel i søppeldunken i stedet for på bakken fortjener en stor takk. Finn en søppeldunk utendørs som du vet blir brukt av
mange og si takk til alle som bruker den.

PLUKK OPP PLASTSØPPEL FRA BAKKEN
– Ta med deg en pose og bruk fem minutter på å plukke opp
søpla du ser på skoleveien. Finner du mye søppel? Gjør det samme flere
dager på rad. Finner du like mye søppel hver dag?

HOLD RYDDEAKSJON
– Inviter venner, familie, naboer eller klassen på en ryddeaksjon. Ta med hansker, poser og noe godt å drikke. Få inspirasjon fra
ryddeveilederen på miljoagentene.no.

RESIRKULER ALT, ALLTID
– Dersom du bor i en kommune med kildesortering: Se gjennom restavfallet hjemme eller på skolen om du finner søppel som
egentlig skal i plastsøpla. Lag en resirkuleringsbot og gi den til de som
sorterer søpla feil.

SI NEI TAKK TIL UNØDVENDIG PLAST
– Skriv ned alt du bruker i løpet av én dag som inneholder
plast. Hadde du klart deg uten noen av disse tingene? Finnes det alternativer til disse tingene som ikke er laget av plast? Gjør dette sammen
med en venn!

UNNGÅ KLÆR MED MIKROPLAST
– Hver gang du vasker et plagg laget av syntetisk materiale
som fleece, akryl og polyester, løsner mer enn 1900 små plastpartikler
og blir med vannet ut i havet. Les på merkelappen på klærne dine for å
finne ut om de er laget av plast.

KJØR MINDRE BIL
– Mesteparten av mikroplasten som havner i naturen kommer fra bilkjøring. Hver gang man kjører bil slites dekkene, og det
faller av bittesmå plastbiter som havner i naturen. Gå, sykle eller ta
buss til skolen og fritidsaktivitetene dine hver dag i tre dager i stedet
for å bli kjørt!

SPRE KUNNSKAP OM MARIN FORSØPLING
– Skriv ned det du mener er de tre viktigste grunnene til at
alle burde plukke opp søppel fra naturen og redusere plastforbruket
sitt. Har du noen tips til hva man kan gjøre? Les opp det du har skrevet
for venner, foreldre, klassen eller send det inn til lokalavisa.
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MILJØAGENTENE ER BARNAS
MILJØVERNORGANISASJON
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi ønsker en jord hvor menneskene
vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Derfor er det viktig at alle barn har tro
på framtiden, og at det nytter å gjøre noe for et renere miljø og en tryggere fremtid! Alle
miljøagenter kan være med på å oppdage vår fantastiske natur, og å jobbe sammen for at
alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.
Du kan lese mer om Miljøagentene på www.miljoagentene.no.
Kontakt oss gjerne på post@miljoagentene.no eller tlf. 96901820.

Trykket med støtte av Miljødirektoratet

