
Vilket skräp är vanligast i havet? 

Hur många gånger kan aluminium 
återvinnas?

Plast som hamnar i havet försvinner 
inte, utan blir bara till mindre och 
mindre bitar. Vad kallas plasten då? 

Vad kallas ett fiskenät som tappats 
eller lämnats kvar i havet och som 
fortsätter fånga fisk?

Skräp är saker som hamnat på fel 
plats. Vad av följande alternativ är bäst 
att göra med skräp? 

Vilket av dessa skräp ska barn inte 
hjälpa till att plocka upp?

Aluminiumburkar

Plast

Cigarettfimpar

Mjölkkartonger

Hur många gånger som helst

3 gånger

10 gånger

100 gånger

Flingplast

Plastpluttar

Miniplast

Mikroplast

Häxgarn

Trassel

Trollgarn

Spökgarn

Lägga det på en soptipp 

Återvinna det

Låta det ligga kvar

Elda upp det

Aluminiumburkar

Tidningspapper

Trasigt glas

Papperskopp



Vilket skräp är vanligast i havet? 

Hur många gånger kan aluminium 
återvinnas?

Plast som hamnar i havet försvinner 
inte, utan blir bara till mindre och 
mindre bitar. Vad kallas plasten då? 

Vad kallas ett fiskenät som tappats 
eller lämnats kvar i havet och som 
fortsätter fånga fisk?

Skräp är saker som hamnat på fel 
plats. Vad av följande alternativ är bäst 
att göra med skräp? 

Vilket av dessa skräp ska barn inte 
hjälpa till att plocka upp?

SVAR: Plast. 86 % av allt skräp 
som finns i havet är plast. 

SVAR: Hur många gånger som helst!SVAR: De kallas mikroplast och kommer 
lätt in i vår näringskedja när plankton 
äter av det. 

SVAR: Det kallas för spökgarn.SVAR: Man ska såklart återvinna det!

SVAR: Trasigt glas. Bland trasigt glas 
finns det ofta små skärvor som man 
kan skära sig på. 



Vad kan hända med djur som äter plast?

Vad är det vanligaste skräpet på land? Hur många cigarettfimpar slängs det 
ungefär på våra gator och torg varje 
år?

Varifrån kommer det mesta av skräpet 
i havet?

Vad kan PET-flaskor inte bli när de 
återvinns?  

Vilket är ett av de farligaste skräpen för 
fåglar, sköldpaddor och marina dägg-
djur?

De blir självlysande

De blir glada 

De blir starka 

De kan tyvärr dö

Cigarettfimp

Kaffemugg

Dryckesburk

Plastpåse

En miljard

Tusen

Inga

Femton stycken

Från båtar

Från land

Från dykare

Från rymden

Fleecejackor

Stoppning i möbler

Nya PET-flaskor

Godis

Ballonger

Bananskal

Glasflaskor

Metallburkar



Vad kan hända med djur som äter plast?

Vad är det vanligaste skräpet på land?Hur många cigarettfimpar slängs det 
ungefär på våra gator och torg varje 
år?

Varifrån kommer det mesta av skräpet 
i havet?

Vad kan PET-flaskor inte bli när de 
återvinns?  

Vilket är ett av de farligaste skräpet för 
fåglar, sköldpaddor och marina dägg-
djur?

SVAR: De kan tyvärr dö.

SVAR: Det är helt klart cigarettfimpar. 62 % 
av skräpet på land består faktiskt av fimpar!

SVAR: En miljard! Galet!

SVAR: Det kommer från land och ham-
nar i vattnet genom att det blåser oftast. 

SVAR: Godis, såklart!

SVAR: Ballonger är det farli-
gaste för dem. 



En kubikmeter skräp, lika mycket som 
5 badkar, flyter iland längs Bohuskusten 
varje...

Energin som sparas när en aluminium-
burk återvinns räcker för att ha en dator 
igång i...

Familjen målar om väggarna hemma och 
får färg över. Vad gör ni med färgresterna? 

Vad får vi inte spola ner i toaletten? Är det förbjudet att skräpa ner i Sverige?

Var ska man lägga ett gammalt 
batteri som inte fungerar? 

Vecka

Dag

Timme 

Månad

1 år

5 minuter

1 timme 

24 timmar

Spolar ner det i toaletten

Använder det till kroppsmålning

Lämnar det till miljöstationen

Häller ut det i handfatet

Papper

Bajs 

Kiss

Medicin

Ja, på söndagar

Ja, i skogen

Ja, alltid

Nej

Brevlådan

Fågelholken

Påhängsboxen

Papperskorgen



En kubikmeter skräp, lika mycket som 
5 badkar, flyter iland längs Bohuskusten 
varje...

Energin som sparas när en aluminium-
burk återvinns räcker för att ha en dator 
igång i...

Familjen målar om väggarna hemma och 
får färg över. Vad gör ni med färgresterna? 

Vad får vi inte spola ner i toaletten?Är det förbjudet att skräpa ner i Sverige?

Var ska man lägga ett gammalt 
batteri som inte fungerar? 

SVAR: Det är faktiskt varje timme. Skräm-
mande!

SVAR: Så länge som 24 timmarSVAR: Man lämnar in det till miljöstationen 
på närmsta Återvinningscentral!

SVAR: Medicin ska lämnas in hos 
återförsäljare!

SVAR: Det är alltid förbjudet att skräpa ner!

Den lägger man i påhängsboxen som man 
sen sätter på soptunnan när boxen är full. 


