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RAPPORT FRA NATURSKOLENS NETTUNDERSØKELSE BLANT
UNGDOMSSKOLEELEVER – MILJØ OG KLIMA
«Rester for eksempel fra matboksen kan puttes i kjøleskapet og spises til frokost dagen etter. Å
vipps så har du spart mat» Sitat fra en ungdomskolelev i Hamar.
Hamar Naturskole har gjennomført en digital undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Hamar.
Gjennom undersøkelsen ønsket vi å få svar på hvordan ungdommene i Hamar kan påvirke
Hamars utslippstall fram mot 2030.
Til sammen ble ungdommene stilt fem spørsmål, en oppsummering av disse følger under.
Svarene baserer seg på 166 respondenter
Spørsmål 1 - Hva kan og vil du som ungdom endre av dine vaner for å bli mer klima og
miljøbevisst?
1.
2.
3.
4.
5.

Sykle/gå til trening og aktiviteter i stedet for å bli kjørt (82 av 166)
Sykle/gå til skolen i stedet for å bli kjørt (85 av 166)
Sortere søpla som jeg kaster (95 av 166)
Ta buss i stedet for å bli kjørt med bil (56 av 166)
Spare strøm hjemme (dusje kortere, skru av lys, passe innetemperatur) (79 av 166)

Hva kan du som ungdom endre av vaner?

20 %

21 %
1
2
3

14 %
21 %

24 %

Vedlegg - Kommunedelplan for miljø og klima – Ungdomsundersøkelse

4
5

2

Spørsmål 2 - Hva kan kommunen tilrettelegge slik at du lever mer miljøvennlig?





















Sykkelveier
Flere containere til gjenbruk av klær
Gangfeltskilt (Gangfeltene på bakken blir borte om vinteren)
Gruse og måke bedre om vinteren slik at man kan sykle
Oftere buss
Flere sykkelveier
Solcellepaneler i kommunen
Kles og utstyrsbyttekvelder
Søppelsorteringsstasjoner i byen
Flere butikker i sentrum. Reise kortere for å shoppe
Skru av lys i kommunale bygg når de ikke brukes (skoler)
Muligheter for å leie el-sykler
Sykkelheis
Gratis buss
Billigere buss
Utleie av sykler til de som ikke har
Flere sykkelveier slik som i Ringgata
Bare bussveier i sentrum
Selge mindre plast på matvarer
Hurtiglader/superladere til el-bil

Noen områder pekte seg ut som gjengangere i svarene.
1.
2.
3.
4.
5.

Flere sykkelveier (55 svar)
Søppelsortering i byen/sentrum (33 svar)
Oftere buss (14 svar)
Billigere buss (12 svar)
Tydelig skilting og brøyting av gangfelt om vinteren (7 svar)

Spørsmål 3 - Hvordan kan du som ungdom redusere din bruk av plast?









Kjøpe færre plastprodukter
Spise og kjøpe mindre mat som har plast som emballasje.
Ikke bruke så mange plastposer når man shopper
Takke nei til plastposer når man handler, bruke handlenett.
Be butikkene om å slutte å bombardere varene med plast.
Sortere søpla bedre
Kjøpe mindre klær av plast, gjenbruke klær
Bruke matboks i stedet for plastpose på matpakka

Det er tre områder som utpeker seg og som går igjen i mange av svarene:
1. Kjøpe varer i butikken uten plastemballasje (42 svar)
2. Bruke handlenett når man handler (37 svar)
3. Kildesortere søpla (21 svar)

Vedlegg - Kommunedelplan for miljø og klima – Ungdomsundersøkelse

3

Spørsmål 4 - Hvordan kan du som ungdom redusere kasting av mat?











Jeg kan først si hva jeg vil ha og hvor mye jeg kan ta før foreldrene mine lager mat.
Ikke ta på mer mat enn man spiser.
Sette mat i kjøleskapet som jeg ikke orker å spise opp.
Ikke kjøpe for mye mat
Passe på at vi spiser opp den maten som har nærmest utgåttdato.
Forsyne seg flere ganger framfor en stor porsjon.
Ikke ta med for stor matpakke.
Lage restemat
Ha restemiddag en gang i uka.
Lære at utgått mat ikke er farlig

Spørsmål 5 - Opplever du at Hamar er en miljøvennlig by? (0 - 5, 5 er veldig miljøvennlig)
0: 2 personer
1: 12 personer
2: 20 personer
3: 67 personer
4: 47 personer
5: 10 personer

Gjennomsnittet av alle de 158 svarene er 3,11
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