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Hva kan vi bidra med? Hva skal 
til for at ungdom i SL gjenbruker 
mer? 
 

MAT 
 Kaste mindre mat og spise 

rester 
 Spise opp maten 
 Lage mindre porsjoner (mat) 
 Ta mindre mat på tallerken så 

man slipper å kaste det 
 Spare på restene 
 Ikke kaste det du ikke har 

spist 
 Lage handleliste over hva man 

skal handle for 1 uke, handle 
1-2 ganger (pr uke) 

 
 Sortere kjøleskapet så man 

ser hva man har 
 Spise det man tar 
 Kjøpe mer av det vi vet vi 

kommer til å spise opp 
 Hvis man ikke spiser opp all 

maten en dag kan (man) fryse 
det ned og spise det senere 

 Bruk litt mindre penger på 
mat 

 Pante flaskene eller bruke 
dem 

 Spise mere restemat 
 Spise mat som har gått ut på 

dato (se, lukte, smake) 
 Spare på rester og spise de 

hvis man blir sulten en gang 
 Ikke lage mere mat enn man 

spiser 
 Lage egen mat 
 Bli flinkere til ikke å kaste mat 
 Spise rester dagen etter 
 Fiske 
 Dyrke selv 

 
 

 

 

 

 

 

 





 Oppsummering:
 « Det som trengs for at ungdom  
 i Søndre Land gjenbruker  
 mer er å være mer åpen om gjenbruk,  
 byttedag, reparerer klær og andre ting,  
 kjøpe brukt, arve mer og reparere»  
 (en ungdom 8. klasse)

 «Man burde kaste mindre av f.eks mat,   
 klær og andre ting. Det er fint å gi bort   
 eller selge.»
 «Man burde kjøpe mere brukt som f.eks   
 klær, teknologi, ting, bilder osv.»
 
 «Hvis man lærer mer om det, og forstår   
 hvor viktig det er, så tenker man    
 over hva man gjør og kan forbedre det.»
 «Man må kjøpe mindre unødvendige   
 ting, og bruke offentlig transport  
 som f.eks tog, buss, t-bane, trikk osv.»

 «Starte en trend for det.» (gjenbruk)






