Fasit
Dette er en fasit til spørsmålene tilhørende filmene
«Ingrids grønne tips», om forbruk og om matsvinn. I de
utfyllende oppgavene er det et større rom for diskusjon
og drøfting, og fasit er ikke laget til disse oppgavene

Film: Ingrids grønne tips I

Forbruk, gjenbruk, resirkulering og transport
Spørsmål basert på filmen
1. 359 klesplagg i gjennomsnitt. ⅕ av klesplaggene blir sjelden eller aldri brukt.
2. Nordmenn kjøper i gjennomsnitt 13-16 kilo hvert år, og kaster 23 kilo klær hvert år.
3. Istedenfor å kaste klærne våre i søppelkassen når vi ikke vil ha dem lenger kan vi gi dem bort til
innsamling, for eksempel til Fretex, Uff, Kirkens Bymisjon, Røde Kors o.l.
4. Klærne vi gir til innsamling blir sortert på store lagre. Der sorteres klærne, og så blir noe solgt i norske
bruktbutikker, noe blir gitt til Frelsesarmeen og noe sendes til land som trenger brukte klær.
5. Det er viktig å resirkulere glass- og metallemballasje fordi det hindrer energikrevende utvinning av
ressurser, og gjør at vi heller kan bruke materialene på nytt.
6. Ingrid bruker elbilen sin når hun skal ut av sentrum, for eksempel i marka eller på besøk til familien.
7. Alternativer til å kjøre bil i/til sentrum er å bruke buss, t-bane, trikk, tog, sykkel, bysykkel, sparkesykkel
eller føttene.

Film: Ingrids grønne tips II

Matsvinn, miljøvennlig mat, miljøgifter og plast
Spørsmål basert på filmen
1. Når vi vil være miljøvennlige på kjøkkenet på vi tenke på reduksjon av matsvinn, og vurdere hva slags type
mat vi kjøper.
2. Ca 42 kilo av matavfallet er spiselig mat, altså mat som kunne vært spist og ikke bør havne i avfallsposen.
3. Posen til matavfall i Oslo er grønn.
4. De positive egenskapene til plast er at det er et holdbart og sterkt materiale som er billig å produsere,
og som har mange bruktmuligheter. Dette gjør også plast til et materiale som ikke brytes ned, og som
aldri blir borte dersom det havnet på avveie, for eksempel i havet.
5. Plastemballasje kan redusere matsvinn fordi det kan gi matvarer lengre holdbarhet, og hindre at mat
råtner eller blir dårlig før det blir spist.
6. Havner plast på bakken, havner det til slutt i havet.
7. Ingrid bruker oppvasksåpe som ikke inneholder farlige kjemikalier.

