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Hvað verður um ruslið sem við hendum á göturnar?

Það fer út í náttúruna og 
hefur gríðarleg áhrif á 
hana og dýralíf hennar

http://www.youtube.com/watch?v=qRX9PjDnrlE


Áhrif rusls á dýralíf og náttúru
-Í kringum 8 milljónir tonna af rusli endar
í hafinu á ári hverju

-Allt að 80 % af þessu rusli er úr plasti

-Árið 2050 verður að öllum líkindum jafnmikið af plasti
og fiski í heimshöfum og 99% sjófugla hafa plast í maganum

Heimild: http://www.ruv.is/frett/sth-i-strid-gegn-plastrusli-i-heimshofunum



Hvað getum við gert fyrir jörðina?
↝ Við getum gengið eða hjólað

↝ Við getum týnt rusl af götunum

↝ Við gætum minnkað sóun á öllu, t.d. 

Með endurnýtanlegum drykkjarílátum

↝ Við getum flokkað

↝ hvað felst í því að flokka?



Af hverju erum við að flokka?
-Við flokkun Þá nýtum við auðlindir landsins betur. 

-Hvað eru auðlindir?

-auðlindir eru eitthvað sem hægt er að gera auð úr - líkt og vatnsafl, 
Jarðhiti, ferskvatn og möl

-með flokkun er hægt að spara pening 

-Flokkaðan úrgang má nota í hliðarafurð, t.d. Sem jarðvegsbót

við getum ekki endalaust 
gengið á auðlindir 
landsins/jarðarinnar án 
þess að gefa eitthvað tilbaka!



Hvað verður um ruslið sem við flokkum?
- Endurvinnsla er töluvert flóknara kerfi en gefur til kynna

- flokka þarf mismunandi tegundir plasts og er mismunandi hvert það fer:

- það fer til dæmis til svíþjóðar 
í stóra verksmiðju til frekari flokkunar

- eða til hollands á uppboðsmarkað þar sem 
plastið er svo brætt og notað í olíu

- mestallt efnið endar þó í Hollandi 

- vinna má til dæmis flísefni úr plastflöskum!

http://www.youtube.com/watch?v=_QuyMH16_Uk


4 auðveld skref í að byrja að flokka
↝ Minnka plastpokanotkun með fjölnotapokum -

hægt er t.d. Að búa til poka úr gömlum stuttermabol

↝ Setja upp aðstöðu fyrir daglega flokkun 

↝ Hreinsa umbúðir og rúmmálsminnka þær til að 
koma í veg fyrir lykt og spara pláss

↝ Fara reglulega með úrgang í grenndargáma



Mikilvæg hugtök
Sjálfbærni - þegar talað er um sjálfbærni er átt við að nýta það sem í boði er án þess að hafa skaðleg áhrif á 
jörðina og þar með varðveita auðlindir jarðar um ókomin ár

Kolefnisjöfnun - að jafna út alla losun með bindingu - þ.e. Ég kaupi mér banana, hann losar svona mikið og þá 
þarf ég að planta einu tré eða tveimur

Hliðarafurðir - Nýting á einhverju sem fellur til eins og t.d. Lífrænn úrangur til moltu 

Auðlindir - auðlindir eru eitthvað sem hægt er að gera auð úr - líkt og vatnsafl, 
Jarðhiti, ferskvatn og möl

Rányrkja - Að taka meira frá Náttúrunni en þú getur gefið til baka 



Ruslamaðurinn
-Rob Greenfield er aðgerðarsinni frá bandaríkjunum

-Hinn almenni bandaríkjamaður hendir um tveimur kílóum af rusli á dag

-Hann gerði samfélagslega tilraun sem lýsir sér 
þannig að hann hengir utan á sig allt rusl sem 
hann myndi annars henda.

http://www.youtube.com/watch?v=9vCstrZ7ilk
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