
Lundamo skole ønsker å bidra til redusert avfallsmengde 

Hvordan kan vi hindre at det oppstår avfall?  
 
Vår tids miljø- og klimaproblemer henger sammen med veksten i avfallsmengdene. Bak 
avfallsmengdene ligger et stort uttak av naturens ressurser og et stort forbruk av energi. 
Avfallsmengdene har økt jevnt og trutt gjennom flere tiår. Spørsmålet er hvorfor det skjer 
og hva vi kan høre for å hindre det? Lundamo skole ønsker å sette fokus på 
avfallsmengdene, og inviterte prosjekt Klima, miljø og livsstil ved Signy R. Overbye og 
Marte Aursand for å holde foredrag om temaet 26. oktober 2015. Det var satt av tid 
sammen med 5. trinn og 7. trinn.  
 

 
 
 
 
Avfallspyramiden viser 
målsetningene for vår 
nasjonale avfallspolitikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I foredraget Miljø, forbruk og klima får elevene informasjon om bakgrunnen for 
avfallsveksten og hvordan den henger sammen med måten vi lever på i hverdagen. Elevene 
ble utfordret til å tenke over hvorfor vi stadig kjøper mer og mer, og om det kan ha 
sammenheng med at produkter blir gammeldagse og går ut på dato stadig raskere? 
Mobiltelefonene ble brukt som ett av mange eksempel. Det ble også fokusert på om vi lar 
oss påvirke av hverandre og av reklame, og vi kom sammen fram til at det ikke er så lett å gå 
imot strømmen. Til tross for at det ikke er lett å endre måten vi tenker og handler på, ble det 
pekt på konkrete handlingsalternativ som de fleste opplevde som realistisk å gjennomføre.  
 
Avfallsforebygging 
Vi kan hindre plastposeavfall ved å ta med handlenett og sekk, og vi kan fylle opp 
vannflasken med vann fra springen fremfor at vi stadig kjøper nye flasker med vann fra 
butikken og bensinstasjonen. Vi kan arve sportsutstyr og klær fra andre, og vi kan kjøpe 
brukte ting fra bruktbutikken eller arrangere byttedag i idrettslaget. Elevene fikk også vite at 
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vi kaster veldig mye matavfall, og her ble vi enige om at det er viktig å spise opp maten sin, 
eller at man lager restemåltid av det som blir igjen. Det var ikke så mange av elevene som 
visste at man kan kompostere matavfallet i en egen kompostbinge sånn at det kan 
omdannes til flott jord. Det ble også snakket om betydningen av å lære seg praktiske 
ferdigheter sånn at vi er i stand til å reparere det som er gått i stykker. Det ble vist frem en 
sokk med hull i – og en stoppesopp som gjør det lettere å sy igjen hullet!  

 
 
Det var ikke mange av 
elevene på Lundamo som 
visste hva en stoppesopp 
var!  
 
 
 
 
 

Avfall på avveie 
Elevene ble også påmint hvor viktig det er at ikke avfall havner i naturen, for det skjer rett 
som det er. Forsøpling av naturen har skjedd i lange tider. Før brant folk det som kunne 
brennes, og deretter heiv de resten ut i en bekkedal eller skråning. Ut av syne ut av sinn! 
Men vi vet bedre nå i dag.  

 
Elevene fikk høre om Allemannsretten – og 
at den handler om retten til å ferdes fritt i 
skog og mark. Men med allemannsretten 
følger også noen plikter. Det er blant annet 
ikke lov til å kaste søppel i naturen. Er en 
på tur skal avfallet tas med ned igjen. 
Flasker kan pantes og annet avfall kan 
resirkuleres.   
 
Sammen med elevene ble det snakket om dette 
bildet. 

 
En annen ulovlighet som fortsatt bedrives, er å brenne eget avfall som ikke søppelbilen tar 
med seg. Det kan være en gammel sofa, en madrass, plaststoler, malte materialer, 
bygningsplater og isolasjonsplater. Dette er varer som inneholder kjemisk kunstige stoffer, 
gjerne med olje som råstoff. Når dette brennes, opplever vi at det blir borte. Igjen - ut av 
syne ut av sinn! - Men blir det egentlig helt borte? spurte Marte Aursand. – Nei, mye av det 
som brennes inneholder giftige stoffer som stiger til værs og røyken blandes med skyene og 
faller ned i form av regn et annet sted. Ved å gjøre dette, forurenser vi en annens eiendom, 
fortalte hun.  Hun fortalte også at restene etter et slikt bål inneholder giftige stoffer som kan 
løse seg opp og synke ned i grunnen og kanskje ned i grunnvannet. Stoffene er ofte seint 
nedbrytbare og det vil etter hvert samles opp i naturen. Da er det vi mennesker som står 
øverst på næringspyramiden som får svi. Men noe som kan brennes på bål er ubehandla 
treverk. Det blir jo som ved!  
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For å illustrere hvilke konsekvenser spredning av miljøgift i naturen kan få, fortalte Marte 
Aursand om et tragisk tilfelle i Lundadalen for en tid tilbake der det ble funnet døde og 
døende kyr. Det ble funnet blybiter i vomma på dyrene. Ikke mye, men nok til å ta livet av 
disse kyrne. Det ble satt inn store ressurser på å finne kilden og det ble funnet blyrester i 
noen avfallsbål. Det ble også funnet et stort gammelt batteri i området som kanskje var 
hovedkilden til elendigheten. Kort oppsummert fikk elevene lære at en derfor ikke skal 
brenne avfall eller kaste det i naturen, men levere alt til gjenbruksplassen.  Det ble også 
snakket om hvor det blir av den søpla som forsvinner ut i elvene, i fjorden og til slutt i havet. 
Elevene fikk høre at det i Atlanterhavet ligger store flak med plastavfall som i omfang er 40 
ganger større enn Norge! Mange fugler tror at dette er mat og sluker det i seg. Det de spiser 
kommer ikke ut igjen og de sulter i hjel. Det er veldig mange sjøpattedyr som også dør p.g.a. 
alt avfallet som driver til havs.  
 
Kildesortering og materialgjenvinning 
Det var satt fram alle typer avfall i klasserommet, og det ble gjennomgått hvordan det skal 
kildesorteres.  

 
 
Kildesorteringsordningen 
i Melhus kommune ble 

også gjennomgått. Dette 
bildet er tatt utenfor 
Prix-butikken på Ler.  

 
 
 
 

Elevene fikk også gjennomgått Deretter fikk elevene forklart hva materialene i avfallet blir 
brukt til. Avispapir og melkekartonger kan bli til nytt dopapir, skrivepapir og gavekort. 
Plastavfall kan bli til nye stoler, fleesegensere og søppelsekker. Hermetikkbokser kan bli til 
nye avfallsbøtter, bokser og binders! Gammelt ulltøy kan bli til nye tepper, og glass kan bli 
brukt om til å lage nytt glass! Til og med gammel potet og mygla brød kunne sorteres ut for å 
bli til ny jord.  
 
Engasjementet økte blant elevene da det ble snakk om kildesortering, særlig blant elevene i 
5. trinn. Dette er nok noe de fleste har et forhold til. Men det er nok fortsatt mange som ikke 
er like flinke hjemme hos seg selv! Det var få som rakk opp hånda da de ble spurt om de 
setter frem sekken med plastavfall den dagen papirdunken skal tømmes!  Men det var ingen 
tvil om at foredraget og aktiviteten inspirerte elevene til fortsatt innsats. Avfallshåndtering 
er konkret og angår oss alle. Her kan alle bidra. Elevene fikk erfare at summen av 
enkelthandlingene er det som skal til for å redusere avfallsmengdene og dermed 
energiforbruket. 
 
 
(30.11.15) 
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