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Møt klimapsykologen
LES OGSÅ: FRA SØPPEL TIL GULL - GLASS- OG METALLEMBALLASJE - TRE PÅ JOBBEN

Co2 til besvær
Vi har alle fått med oss hvordan menneskeskapte klimaendringer kan påvirke
fremtiden negativt for dagens generasjoner og alle som kommer etter oss.
Temperaturene stiger, været blir mer ustabilt og verden slik vi kjenner den er nok i
endring. Mye av dette handler om utslipp av Co2 og andre drivhusgasser.
En del av den hverdagslige påvirkningen av
miljøet er faktisk tett knyttet opp imot valg
vi gjør for kjøp av varer og tjenester.
Vi i Hallingdal Renovasjon IKS er satt til å
«rydde opp» i alt avfall som produseres av
husholdningene i Hallingdal og Krødsherad. Dette er en jobb som aller helst burde
vært mye mindre omfattende enn det den
er i dag.
Alle innkjøp vi gjør i hverdagen fører på
et tidspunkt til at noen må håndtere dette
som avfall, enten det er i nær fremtid
eller langt inn i fremtiden. Dermed oppstår det en miljøpåvirkning. Innhenting
av avfall, håndtering av avfall, transport
av avfall, materialgjenvinning av avfall

og forbrenning av avfall påvirker klimaet
negativt.
Økt kildesortering og andre tiltak for å redusere utslipp fra prosessene som utføres
av Hallingdal Renovasjon bidrar til å redusere den negative klimapåvirkningen vårt
husholdningsavfall utgjør. Kommunene vi
bor i jobber også for å redusere den negative klimapåvirkningen. Dette gjør de blant
annet gjennom å la Hallingdal Renovasjon
IKS ta seg av renovasjonen i sin kommune.
Hallingdal Renovasjon på sin side har mange spennende tiltak på planen for å gjøre
ditt husholdningsavfall mindre negativt for
klimaet vårt. Å ta bevisste valg når du må
gjøre innkjøp av varer og tjenester, kombi-

nert med kildesortering av det som er av
avfall er nok de største tiltakene du som forbruker kan gjøre. Vi i Hallingdal Renovasjon
IKS skal på vår side sørge for at ditt kildesorterte avfall i minst mulig grad skal bidra med
en negativ påvirkning av vårt felles klima. Vi
er godt på vei i Hallingdal og Krødsherad,
men fortsatt er potensialet stort.

Gjør du din del, så lover
vi å gjøre vår del.
Eirik Lystrup,
Daglig Leder
Hallingdal Renovasjon IKS

Engasjer deg
‑ Med en gang du vender tanker til handling, så skaper du
en holdning. Hvis jeg ikke tar tak, blir jeg sittende og bli mer
og mer deprimert over klimaproblematikken. Så gå turer,
nyt naturen, plukk søppel, engasjer deg i lag og foreninger.
Med en gang du gjør noe aktivt får du et annet fokus,
sier klimaspykolog Ragnhild Nilsen.
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‑ Jeg har et livsmotto. Ombruk,
se på nytt på de tingene vi
kaster. Gjør som Askeladden.
Jeg fant, jeg fant. Kanskje
kommer det til nytte en dag.
RAGNHILD NILSEN, KLIMAPSYKOLOG

Hva er en klimapsykolog og hvorfor
har vi behov for en tenker du kanskje?
Klimapsykologi er ganske nytt. Så hva har
klima og psykologi med hverandre å gjøre?
Mye mer enn du kanskje skulle tro.
‑ Psykologi betyr læren om livets pust.
Selve fagområdet psykologi startet i 1879.
Det hele begynte med individuell psykolo‑
gi. Hvordan puster jeg, har jeg angst? Har
jeg bekymringer? Fra 1920-tallet og i tiden
etter 2 verdenskrig, dreide faget mer mot
det sosialpsykologiske. Hvordan puster jeg
sammen med de andre? Hvordan fungerer
jeg med de andre? sier Nilsen.
Den sprudlende sørlandsdamen begyn‑
ner nå virkelig å bli ivrig hjemme i stua på
Andøya utenfor Kristiansand.
‑ Tiden vi er inne i krever mye samarbeid.
Her kommer klimapsykologi inn. Hvordan
puster jeg sammen med
livets og naturens pust?
Vi er ikke så opptatt av
meg og deg, derimot er vi
opptatt av innovasjon, sam‑
skaping, gode prosesser
og å få til mer sammen. Og
hvordan vi tenker om det
grønne skiftet kollektivt og
hva vi gjør med tankene,
sier hun.

må kollektivt snu tankegangen fra bruk og
kast til gjenbruk og sirkulær økonomi. Se til
dagens gründere, de har alle et fokus på
det grønne skiftet, sier Nilsen.
Nilsen har et urnorsk forbilde, nemlig
Askeladden.
‑ Jeg har et livsmotto. Ombruk, se på nytt
på de tingene vi kaster. Gjør som Askelad‑
den. Jeg fant, jeg fant. Kanskje kommer det
til nytte en dag, sier hun med et smil rundt
munnen.
Som mange andre av oss fikk Nilsen en del
mer tid hjemme under koronaen. En dag
ryddet hun i klesskapet.
– Gud så mye klær jeg har i skapet. Jeg har
helt sluttet å kjøpe klær, sier hun.
Nilsen mener ikke at alle skal slutte å kjøpe
klær, men ha et bevist forhold til det vi
kjøper.
‑ Alle må ha en skjorte.
Kjøp en skjorte som du
vet opprinnelsen til, laget
av økologisk bomull og av
god kvalitet. Kjøp heller
en av høy kvalitet enn fem
billigskjorter. Og husk, gjen‑
bruk og kvalitet er mote i
dag, sier Nilsen.

‑ Noe av det
enkleste vi kan
gjøre hver og en
av oss er å gå fra
å være ubevisst
til bevisst.

Dette ble mye, tenker journalisten, men
blir revet med av klimapsykologen. Hun
har særdeles gode argumenter, og det er
lett å la seg overbevise, selv for en som
er litt slurvete med å sortere plasten fra
restavfall.
‑ Jeg er natur, og bor i naturen. Ødelegger
jeg naturen ødelegger jeg meg selv. Vi

‑ Noe av det enkleste vi kan
gjøre hver og en av oss er å gå fra å være
ubevisst til bevisst.
‑ Spør i butikken hvor varene kommer
fra, hvordan de er produsert, er det brukt
sprøytemidler, er varen produsert av arbei‑
dere med riktige vilkår? Dette er spørsmål
du bør spørre hver gang du skal kjøpe noe,
sier Nilsen.

Økologi
og økonomi

At økonomi og økologi er to sider av
samme sak er det nok ikke mange av
oss som er klar over
‑ Økologi og økonomi kommer av
samme ordet, Øko, som betyr natur‑
hus. Økologi er læren om naturhuset,
mens økonomi forvalting av naturhu‑
set, sier klimaspykologen.
‑ Bygge verdier er som å bygge
muskler. Det er opp til oss å engasje‑
re oss, og bestemme hvilke verdier
vårt samfunn skal bygges på, sier
Nilsen

De fire B-ene

Nilsen mener bil, burger, bolig og begrensing. er
essensen i klimaspørsmål for hver og en av oss.
‑ Spørsmålet er ikke om vi skal gå over til batteribil,
heller om vi kan la bilen stå. Sykkel er det beste.
Sykle og gå. Da får du trening også. Så er det en
del anledninger der vi trenger bil. Da er vurde‑
ringen, bruke den vi har til den er oppbrukt eller
kjøpe ny? Jeg har ikke noe klart svar på det. Rent
klimamessig er elektrisitet og hydrogen vinneren.
Samtidig er det foreløpig usikkert hvordan batteri‑
er er produsert. Transport i det hele tatt forurenser,
sier Nilsen.
Kjøttindustrien krever mye ressurser, og har store
utslipp av klimagasser.
‑ Dersom vi skal ha burger og biff for enhver pris,
så får vi et klimaproblem. Jeg er positiv til norsk
økologisk landbruk og norske kuer, sauer og
geiter, kortreist er best. Hva med litt mer grønt og
fisk? spør Nilsen
Bygg og anlegg er videre en industri som står for
de største globale utslippene.
‑ Hjemme bruker vi mye strøm. Tenk over hva vi
bruker strømmen til? En fordel med at strømmen
har blitt dyr er at vi har blitt oppmerksom på hva
vi bruker den til. I framtiden må vi kanskje ha nye
bo- og felleskapsformer. Bygge mindre boliger og
større fellesarealer. Vi må finne ut hvordan vi kan
bruke fornybar energi i lag og herme etter innova‑
tive naboer som dulter i oss, sier Nilsen.
Den siste B-en står for begrensing, og er kanskje
den viktigste ifølge klimapsykologen.
‑ Begrensende føringer fra myndighetene er helt
avgjørende. Ellers blir den siste marken bygd ut,
og den siste fisken fisket opp. Vi må derfor ha klare
regler, sertifiseringer og krav om at det vi gjør skal
være fornybart og transparent, sier hun.

Regenerert jordbruk

Det finnes mange ulike driftsmetoder for å produsere mat, og regene‑
rativt landbruk er en metode som har fått mye oppmerksomhet de siste
årene.
‑ Det nye i norsk landbruk nå er regenerativt. Økologisk er selvsagt best,
men de fleste bønder i Norge begynner nå å ta innover seg hva som er
klimavennlig, sier klimapsykolog Ragnhild Nilsen.
Ifølge MatPrat er regenerativt landbruk et samlebegrep som refererer til
et landbruk med mål om å forbedre og bygge opp jorda. Dyrknings- og
beitemetodene som brukes i regenerativt landbruk binder mer CO2 enn
de slipper ut. Metodene som brukes innebærer blant annet å bearbeide
jorda så lite som mulig ved å minimere pløying og maksimere jorddek‑
ke, å tilbakeføre organisk materiale til jorda, å benytte ulike former for
dekkvekster og fangvekster, vekstskifte, å øke fotosyntesen og å bidra til
biologisk mangfold. Målrettet beiting er også en del av metodene som
brukes.

Venner, eksempler
og involvering

Klimaspørsmål må gjøres enkelt, og ikke skremme folk.
Dult borti dine venner og hjelp dem med å ta gode valg.
‑ Hva vennene dine gjør er det som påvirker oss mest. Ta
med deg de gode vanene og valgene fra vennene dine,
sier Nilsen.
Det er en rekke med gode eksempler til etterfølgelse i
næringslivet også.
‑ Ta for eksempel Nortura som kastet eggeskall. Nå
brukes eggeskallet til å lage plaster. Kyllingrester som
før ble kastet brukes nå til å lage til andre miljøvennlige
produkter. Vi må gjøre avfall om til en ressurs, sier Nilsen
Hun brenner for at vi alle sammen skal involvere oss.
‑ Du som person er viktig. Når du smiler så smiler andre.
Når du engasjerer deg så gjøre andre det samme. Spør
deg selv, hva kan jeg gjøre i mitt nærområde? Det tren‑
ger ikke være så stort, sier hun.

Tre på jobben

Hege «Småen»
Myrhaug, 43 år,
jobber hovedsakelig på
avfallsmottaket på Nesbyen.

Hva er det beste med jobben din?
Det beste med jobben min er at den er
variert.
Hva gjør deg glad?
Å være med familien min gjør meg glad.
Hvor går drømmeferien din?
Drømmeferien går til Vallo i Skarveheimen.
Fineste plassen på jord!

Espen Liahagen, 24 år,
jobber som renovatør på
renovasjonsbil.
Hva er det beste med jobben din?
Det beste med jobben er å møte på
trivelige kunder som kommer bort for å si
hei.
Hva gjør deg glad?
Det er å være med venner og familie,
og ta en biltur sammen med venner.
Hvor går drømmeferien din?
For øyeblikket har jeg ingen konkret
drømmeferie.

Viss

Hva er det beste med jobben din?
Jobben er betydningsfull og viktig. Jeg er
stolt av å være en del av et bærekraftig
skifte.
Hva gjør deg glad?
Jeg stortrives med kolleger og koselige
besøkende, samt en fantastisk sjef.
Hvor går drømmeferien din?
Min drømmeferie er å besøke Inka
pyramidene i Peru. Jeg setter av penger
hver måned til den turen. Det skal bli min
egen 50 års gave til meg selv.

Lars Terje Stavn, 36 år,
jobber i uteavdelingen med
blant annet utkjøring av
utstyr og vedlikehold på
returpunkter.
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NORDMENN I SNITT HAR 359 KLESPLAGG
I SKAPET SITT OG HVERT FEMTE AV DEM
BLIR ALDRI BRUKT?
– nrk.no
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ER EN AV VERDENS MEST
FORURENSENDE
INDUSTRIER?
– sirkel.no

Det er kun EMBALLASJE som skal kildesorteres
Nesten 200 stekepanner og kjeler plukket vi ut av
glass- og metallemballasjen etter en uke innhenting tidligere i år!
Dette MÅ IKKE sorteres sammen med glass-og metallemballasjen
da det ødelegger gjenvinningsprosessen.

METALL:

GLASS:

Det er kun emballasje av metall som skal i dunken
hjemme. Slik som hermetikkbokser, aluminiumformer, aluminiumsfolie og tilsvarende.

Emballasje er stikkordet også her. Det er glass som
har vært emballasje som kan sorteres i dunken
hjemme slik som syltetøyglass og tomme glassflasker.

Andre gjenstander av metall, slik som f.eks. stekepanner, spiker, bremseskiver, tørkestativ osv, er av en
annen type metall og må leveres i metallsorteringen
på avfallsmottaket. Disse metalltypene kan ikke
blandes i gjenvinningsprosessen derfor er det så
viktig for oss at det blir riktig!

Andre gjenstander av glass og keramikk som drikkeglass, vaser, kaffekopper, tallerkener osv inneholder
ofte krystall eller keramikk som ikke lar seg gjenvinne,
og som ødelegger gjenvinningsprosessen. Det skal
bare 20g keramikk til for å ødelegge for 1 tonn innsamlet glass!

Har du sett disse merkene på emballasjen på produktene du kjøper?
De sier noe om hvordan emballasjen skal sorteres når den er tom.

Drikkekartong

Papp

Plastemballasje

Restavfall

Metallemballasje

Glassemballasje

Farlig avfall

DAMENE PÅ OMATTGJORT HAR MÅL OM Å REDDE KLODEN. MONA MAURSETH (T.V.), BENTE FOSSGÅRD
BJØRBEKK OG GRY TØSDAL. BUTIKKEN LIGGER SENTRALT I GÅGATA PÅ GEILO.

Fra søppel til gull
Noens søppel er andres gull. Alt har en verdi og det
kastes altfor mye. Vi kan ikke holde på slik lenger.
Ambisjonen er ikke mindre enn å redde kloden, sier
Mona Maurseth hos Omattgjort på Geilo
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Sammen med Bente Fossgård Bjørbekk og
Gry Tøsdal utgjør hun den idealistiske trioen
bak Omattgjort på Geilo.

hyggelig når eierne kommer til butikken, og
ser at tingene de hadde i huset har fått et
nytt liv hos oss, sier Tøsdal

Hos Omattgjort er gjenbruk og redesign
hverdagen. De mener at alle fortjener en
ny sjanse, både mennesker og ting. Ofte
handler det bare om å se ting på en ny
måte, og sette det i en ny sammenheng.

Kvalitet er et stikkord som går igjen i samtalen med damene på Omattgjort. Vi får ikke
inn Ikeamøbler, for å si det slik. Mye av det
som ble laget for 40-50 år siden var laget
for å vare. Vi oppfordrer alle til å kjøpe produkter som har god kvalitet og som varer,
enten det er snakk om klær eller møbler,
sier Maurseth.

Vi er idealister og tror at hver og en av oss
kan gjøre en forskjell. Mange kommer til
butikken vår for å få inspirasjon. Vårt mål
er å gjøre folk bevisste på det de har, og
kanskje gi de en ide om å bruke ting på en
annen måte, sier Fossgård Bjørbekk
Mange av oss har fulle loft og skap hjemme. Da har damene en oppfordring til deg:
Gi det videre, bruk det, eller
selg det.

Vi tenker at det er hva hver og en av oss
gjør som teller. Dersom alle bidrar med
bare en liten ting, hjelper det når vi er mange. Vår misjon er å påvirke hver og en av de
som kommer innom butikken vår til å gjøre
smarte valg, sier Tøsdal.

Gi det videre,
bruk det,
eller selg det.

Særlig de eldre får skryt for
at de ønsker å gi tingene sine
et nytt, og lengre liv. De eldre
er glade for å gi bort det de
ikke har bruk for selv. Ofte har de gjenstander med god kvalitet, som er laget med
omtanke, og de har et ønske om at det skal
gå videre. Vi har tømt mange hus i løpet av
den korte tiden vi har holdt på. Det er veldig

Hos Omattgjort merker de at
unge mennesker ofte er mer
bevisste sammenlignet med de
eldre generasjonene.

Vi har solgt kjoler til både bryllup og konfirmasjoner. Klærne du kjøper
hos oss har en historie. På lappen finner du
informasjon om årstall og om plaggenes
historie. Det gjør at plaggene får en merverdi for kundene, sier Tøsdal.

GJENBRUK AV GAMLE
TEKSTILER. GRY TØSDAL
GJØR GAMLE PUTER OM
TIL NYE VESKER.

Planer om verksted
Omattgjort jobber med realisere planer om å bygge et verksted for å reparere gamle møbler og klær på Geilo. Verkstedet skal også være en tilrettelagt arbeidsplass der de som
faller utenfor arbeidslivet kan få en ny start.
– For tiden leter vi etter egnede lokaler til et verksted som
skal reparere møbler, sy om og reparere klær, og sortere
avfall som kan få en ny verdi, forteller Maurseth.
Hun fortsetter:
– Vi skal være med på å endre holdningene til folk. Før skiftet
vi glidelås, nå havner plagget med ødelagt glødlås i søpla.
Ofte er det like billig å kjøpe en ny jakke som å skifte glidelåsen. Det må vi komme vekk fra.
Verkstedet skal lage noe nytt av noe gammelt. Per i dag har
Omattgjort bare en dame som syr, men har planer om at kursing i reparasjon av klær og redesign, er noe de skal gjøre
mer av i framtida. Omattgjort har også dialog med Hallingdal
Renovasjon om hvordan ressursene som ligger i andres
søppel kan utnyttes i fremtiden.

HOS OMATTGJORT PÅ GEILO
FÅR DU KLARE MELDINGER.

Nye suvenirer
– Mange turister synes det er gøy å kjøpe en suvenir som har
et preg av «levd liv». Gjenstandene hos Omattgjort har en
historie som påvirker folk. Mange vil heller ha noe autentisk
og ekte. Ikke en kjøleskapmagnet i plast laget i Kina, sier
Tøsdal.
Det er mye spennende å velge mellom i hyllene hos Omattgjort. Hallingdal er et stort hytteområde, og mange av
kundene hos Omattgjort er nettopp hyttehallinger.
– Hyttefolket vil ha noe som er unikt. De har en unik hytte,
men alt interiør er kjøpt på samme sted som alle de andre
hytteeierne har kjøpt sitt. Derfor velger flere og flere å komme
til oss for å kjøpe møbler som har en historie, og er unike, sier
Tøsdal.
Damene er ikke redd for å gi kundene en klimavekker.
– Vi har kunder fra hele Hallingdal. Mange kommer til oss for
å spise allergivennlig mat, samtidig som det er artig å sitte
på kafeen vår. Vi elsker og prate med folk. Alle tre byr på seg
selv, og vi liker å ha det moro med kundene. Humor er viktig
i miljøkampen. Det er bra Greta Tunberg og den unge generasjonen kjefter på oss for å få oss til å våkne. Vi må ha noen
som kjefter, men du kommer også veldig langt med humor.
Sammen kan vi skape litt action, sier Tøsdal.
BENTE FOSSGÅRD BJØRBEKK HÅPER NOEN KAN FÅ GLEDE AV DISSE
TØFFE SLALÅMSKIENE IGJEN.

I HYLLENE TIL
OMATTGJORT
FINNER DU NOE
FOR ENHVER
SMAK.

Informasjon til husstander i Hallingdal og Krødsherad
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Avfallsskur
Skal du bygge skur/hus/platting til
dunkene dine? Da bør du sjekke ut
vår veiledning først. Den finner du på
hallingdalrenovasjon.no/
husholdninger/avfallsskur-hus/
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Husk å knytte
plastsekken
før levering!
Dette er viktig for den videre håndteringen av plasten.

Usikker på hvordan det sorteres?
Sjekk ut www.sortere.no

06 : 00

Det er ikke bestandig vi kommer til samme
tid, det kan være mange ting som gjør at vi
kommer tidligere eller seinere enn vanlig,
det er derfor viktig at dunkene ALLTID settes
frem fra klokken 06.00 om du vil være sikker
på at det blir tømt!

Standard sett
Standard sett dunker for en husholdning er restavfall, glass- og metallemballasje,
papir/papp, sekker til plastemballasje, krok til plastsekken og rød boks til farlig avfall.

Usikker på når
vi tømmer hva?
Last ned tømmeappen: Hallingdal Renovasjon
Da får du
varsler om
hva som skal
tømmes når.

Vil du vite mer?

Har du flere renovasjonsabonnement
eller er dere flere som ønsker
å dele dunker? Ta kontakt med
oss for en løsning.
Skal du bygge avfallshus e.l. må du
huske på å lage plass til en fjerde
beholder, da vi regner med å komme i
gang med innsamling av matavfall i
løpet av 2023.

Se www.hallingdalrenovasjon.no, ring tlf. 32 08 61 10 eller e-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no. Følg oss på Facebook
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Husk at dunkene
alltid må stå
fremme fra
klokka 06.00
på tømmedag!

