Høringskommentar fra Miljøagentene om nytt direktiv for engangsartikler av plast
(2018/6522)

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi ønsker en jord hvor menneskene vet
hva naturen tåler og handler og lever etter det. Barnas Klimapanel er en gruppe barn som
velges demokratisk på Miljøagentenes landsmøte.
Barnas Klimapanel har fått innspill fra flere tusen norske barn. Forsøpling er det som Barnas
Klimapanel har fått flest innspill om. Blant annet ønsker barn i Norge at vi skal:
-

Forby plastposer
Bruke mindre plast
Slutte å produsere engangsplast
Sette opp flere søppelkasser
Rydde søppel fra strender og i naturen
Resirkulere mer
Enda høyre pant på flasker

Miljøagentene har gjennom ulike prosjekter og kampanjer satt fokus på plast i naturen. Vi
har ryddet store mengder plast i hele Norge slik at det ikke havner i havet. Type forsøpling
varerier selvsagt mye fra sted til sted, men det blir funnet svært mye sneiper og snus. Når
det er så tydelig at voksne ikke greier å kaste dette i søpla, bør det iverksettes særlige tiltak
for å sørge for at de voksne skjerper seg. For eksempel kan det innføres en panteordning
eller pålegges en ekstra miljøavgift på salg av tobakksprodukter. I tillegg bør det bli gratis å
levere inn herreløst avfall slik at privatpersoner ikke må betale for å rydde i naturen.
Miljøagentene driver også med informasjonsarbeid slik at barn blir bevisste på miljøvennlige
alternativer til plast. Vi ønsker et forbud mot salg av heliumballonger da både mange
ballonger slippes i lufta og forsøpler naturen men også fordi helium er en svært begrenset og
viktig naturressurs. Vi ønsker også et forbud mot utslipp av ballonger, glitter og konfetti
under arrangementer. Hvis dette skal brukes må det være nedbrytbart. Miljøagentene synes
det er feil at barn blir dyttet foran som et argument for å beholde salg av ballonger på 17.
mai og lignende – for selvfølgelig kan man ha det gøy uten å ødelegge jorda!
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Miljøagentene støtter forslagene i direktivet om forbud mot unødvendig engangsplast,
utvidede produsentansvarordninger, miljømerking av produkter og holdningsskapende
arbeid. Samtidig mener vi at vi i Norge kan gjøre enda mer! Miljøagentene viser til den svært
vellykkede panteordningen vi har i Norge for tomflasker, og ønsker oss tilsvarende ordninger
for de plastproduktene som ikke forbys. Miljøagentene ønsker også andre tiltak mot plast
velkommne, slik som filtre på vaskemaskiner og forbud mot vaskeproduker, kosmetikk og
lignende som er tilsatt mikroplast.
Det er feil at barna må plukke opp etter de voksnes forsøpling og at dyr må lide! De voksne
må lytte til barna – det er tross alt barn som skal arve jorda og leve med de avgjørelsene som
blir tatt i dag.
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