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Miljøutgave av tegneseriebladet Nemi

• Skal nå ungdom mellom 13 og 16 år med 
miljøinformasjon som skaper interesse og 
engasjementengasjement

• Distribueres sammen med et eget opplegg for 
klasseromsundervisning

• Opplag på 75 000 eksemplarer
• Følgende temaer tas opp på egne temasider: 

Biologisk mangfold, Energi og klima, Miljømerking, 
Pant, Kildesortering og gjenvinning

• Samarbeidspartnere: Stiftelsen Miljømerking, • Samarbeidspartnere: Stiftelsen Miljømerking, 
Klimaløftet, Framtidens byer, Grønt Punkt Norge, 
Norsk Resirk, Norsk Resy, samt flere kommuner og 
kommunale avfallsselskaper









NEMI og Framtidens byer

• Noen byer har bestilt blader til eget bruk:
• Bergen: BIR
• Drammen: RfD• Drammen: RfD
• Porsgrunn og Skien: Renovasjon i Grenland
• Sandnes og Stavanger: IVAR
• Trondheim: Grønn Barneby og Renholdsverket

• Andre idéer?



Gjenvinningsskolen.no

• En del av LOOP Miljøskole
• En filmbasert undervisningspakke om kildesortering og 

gjenvinning, miljø og klimagjenvinning, miljø og klima
• Målgruppen er videregående skole og 10. trinn
• Pakken består av 10 filmer og et nettsted –

gjenvinningsskolen.no – som tar utgangspunkt i 
Kunnskapsløftet og kompetansemålene i læreplanene 
for ulike fag

• Per november 2009 er tre filmer tilgjengelige: "Bilens 
evige liv", "Gjenvinning for klima" og "En råvare er en evige liv", "Gjenvinning for klima" og "En råvare er en 
råvare" 

• Støttet av Framtidens byer





Sortere.no

• En database med praktisk informasjon om hvordan du 
kan kildesortere der du bor

• Informasjon og nyheter om kildesortering og • Informasjon og nyheter om kildesortering og 
gjenvinning

• Et spleiselag mellom returselskaper, Avfall Norge, 
interkommunale avfallsselskaper, enkeltstående 
kommuner

• Støttet av Miljøverndepartementet og SFT
• 2 315 676 innbyggere dekkes av løsningen per 

16.11.0916.11.09
• Det er også utviklet en næringsdel









Sortere.no og Framtidens byer

• Bærum: Bærum kommune
• Drammen: RfD
• Fredrikstad: Fredrikstad kommune• Fredrikstad: Fredrikstad kommune
• Kristiansand: Avfall Sør
• Oslo: Renovasjonsetaten
• Sandnes og Stavanger: IVAR
• Tromsø: Remiks
• Trondheim: Renholdsverket




