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INNSPILL FRA UNGDOMSRÅDET
I forbindelse med utarbeiding av ny miljø- og klimaplan har det vært gjennomført flere
medvirkningsprosjekter. Som en del av dette har også Ungdomsrådet blitt involvert. Den 28.
februar hadde de ny miljø- og klimaplan som sak og fikk da i oppgave å svare på fire spørsmål.
Ungdomsrådet ble delt i grupper, spørsmål og svar er gjengitt nedenfor:
Spørsmål 1 - Hvilke vaner kan barn og ungdom endre for å leve mer miljø- og klimavennlig?








Bruke sykkel og kollektiv transport
Kildesortering
Gjenbruk
Bruke handlenett
Være bevisst i forhold til eget forbruk
Bruke mindre vann
Gi bort klær, klesbyttedager

Spørsmål 2 - Hvordan kan andre bidra?















Arrangere dugnader –f.eks plukke søppel
Kildesortere i bedrifter
Ikke bruke engangskopper/bestikk
Tilby gratis handlenett
Kommunen kan tilrettelegge for sykkel og bedre kollektivtransport
Lære mer om miljø/klima på skolen
Idrettslag – salg av brukt utstyr
Bedrifter kan redusere bruk av plast
Kommunen kan sette ut flere søppeldunker, særlig på Koigen
Idrettslag – oppfordre til samkjøring til trening og kamper
Finne alternativer til plast
Mindre emballasje på varer
Sette ned prisen på økologisk
Mindre pakker med mat i butikken

Spørsmål 3 - Hvordan kan du redusere bruk av plast?






Bruke maisposer
Bruke handlenett
Ikke bruke mye emballasje
Være mer bevisst
Kjøpe refill av f.eks. såpe
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Spørsmål 4 - Hvordan kan du bidra til mindre kasting av mat?











Sjekke dato, ikke nødvendigvis dårlig etter
Spise restemat
Dumpsterdiving
Ukehandling
Bruke App’en To good to go
Planlegge innkjøp
Gi bort mat
Lage mindre porsjoner
Lage mat av rester og kortreist mat
Ikke kjøpe tre for to, bare det man trenger

Ungdomsrådet ble også spurt om Hamar er en miljø- og klimavennlig by i dag. På en skala fra 1
(veldig klimavennlig by) til 4 (ikke klimavennlig) gir 4 fra ungdomsrådet karakter 2 og 7 gir karakter
3.

Vedlegg - Kommunedelplan for miljø og klima - Ungdomsrådet

