
Historia
I alla år har vi behövt bli av med vårt avfall på något sätt. I dagens samhälle slänger vi vårt 
avfall i en papperskorg eller så källsorterar vi det och låter någon annan ta hand om vårt 
avfall. Men förr i tiden var det inte alls likadant. Då bytte man istället boplats för att bli av 
med sitt avfall. Senare i tiden när dem flesta bodde på gårdar, var gårdarna inte speciellt 
nära varandra och på så sätt kunde man dumpa sitt avfall en bit bort från gården. 
Problemet med avfall blev större när människor började flytta så istället bestämde man sig 
för att gräva ner det eller kasta det i sjön. I utkanten av städer bildades soptippar eftersom 
man körde ut och dumpade sitt avfall där. Det bildades högar av sopor och när det var fullt 
så brände man upp allt. Eftersom man slängde ut annat än organiskt avfall så förstördes 
grundvatten när lakvatten rann ut. Lakvatten är vatten oftast från en nederbörd. Det är ofta 
förorenat av tillexempel tungmetaller och salter. Det bildas en laksjö nedanför soptipparna 
som innehåller giftiga ämne. Giftigheten beror på hur stor vattenlöslighet ämnena i 
deponin har. Efter andra världskriget började man inse problemen med avfallen och att 
man behövde mer hållbara avfallslösningar.

Bakgrundsfakta
När man sorterar exempelvis hushållsavfall efter material underlättar man återvinningen. 
Om man är noggrann med att sortera materialen rätt sparar vi på jordens resurser och 
även energi. Då kan du även använda dig av ett material mer än en gång. Men det kan 
även vara farligt om man inte sorterar på rätt sätt och det är ett brott om man inte sköter 
materialen som kan återvinnas på ett rätt sätt.

Det kan uppstå många konsekvenser på grund av att man källsorterar fel. Eftersom om 
farligt avfall hamnar i soporna så kan det leda till att farliga ämnen sprids ut i naturen. 
Batteri och kvicksilver är två exempel på farliga ämnen som kan sprida sig. Med endast en 
tesked kvicksilver kan man förgifta en hel sjö. 

Matavfall är de rester som vi får från matlagning som kommer ifrån djur och växtriket. Om 
man sorterar matavfallet separat från de andra soporna kan man omvandla det till biogas 
och biogödsel genom rötning. Genom rötning av hushållspapper, avsloppsslam, gödsel 
och växtrester från jordbruk i ca 30 dagar. Under rötningen får du ut koldioxid och 
metangas. Koldioxiden tas bort i biogasanläggningen och därefter skickas gasen ut på 
gasnätet och sedan vidare till fordonsgasmackar. Den närmaste återvinningsstationen 
ligger på Gunnesbo, dit kan du ta din bil och tanka den med biogas.

Biogas har exakt samma egenskaper som naturgas och kan användas på samma sätt, 
som fordonsbränsle och för att värma ditt hus och ditt vatten. Genom att göra det får vi 
mer biogas och det är en förnybar energikälla. Biobränsle sägs vara ett av vårt renaste 
fordonsbränsle. Om vi använder biogas istället för bensin minskar vi utsläppen. Näringen i 
biogödsel återförs till marken när man använder biogödsel. 

Om vi väljer att inte sortera vårt avfall så förlorar vi en del av våra resurser som vi hade 
kunnat återanvända istället för att använda oss av dem nya resurserna. Om vi använder 
återvunnet material sparar vi på energin och minskar även utsläppen av farligt avfall som 
till exempel utsläppen av koldioxid. Biogas är ett renare fordonsbränsle än bensin och 
därför minskar vi utsläppen av koldioxid och minskar påverkan av den global 
uppvärmningen. Koldioxid påverkar jorden mycket negativt. Gasen lägger sig runt jorden 
som en ”filt” och under filten blir det varmare. Cirka två tredjedelar av solens strålar 
absorberas antingen vid jordens yta eller i atmosfären. Men för att temperaturen på jorden 
inte ska stiga så måste lika mycket energi som kommer in skickas ut. Växthusgaserna i 



atmosfären fångar upp lite av strålningen som sedan skickas tillbaka. På så sett blir det 
”växthuseffekten” som gör så att medeltemperaturen stiger.

Jag tycker att det sättet man använde sig av förr i tiden var en korkad ide. Dock var inte 
världen speciellt utvecklad så det var tur att man tillslut förstod att det var otroligt dåligt för 
miljön. Jag tycker även att alla i hela världen ska tänka på hur negativt avfallen påverkar 
naturen och därefter oss människor om vi inte källsorterar. Men man kan även se det på 
den positiva sidan att du får ut förnybar energi när du sorterar matavfall. Att använda sig 
av förnybar energi istället för bensin är också bättre eftersom den förnybara energin aldrig 
tar slut och istället för att bara göra sig av med matavfallet kan man återanvända det till  
något bra. 

För det första kan vi återanvända allt material om vi källsorterar. Jag hör många säga att 
dem inte orkar källsortera, men om var och en tänker efter riktigt noggrant hur negativt det 
påverkar värden om vi inte källsorterar. Om alla bryr sig om världen och hur världen ska se 
ut i framtiden och framför allt för din barnbarn osv.

Om vi källsorterar matavfall kan vi använda biogasen istället för bensin och det är även är 
en förnybar energikälla. Växthuseffekten påverkar positivt på ställen som tillexempel 
Sverige eftersom vi får ett varmare klimat men på många andra ställen där det redan är 
varmt kommer det bli extrem torka och bränder. Och isblocken i Arktis kommer smälta och 
havsnivån kommer stiga. Biogas påverkar mindre till den globala uppvärmningen. Alltså 
tycker jag att alla borde sortera matavfall för en bättre värld.

Infoblad

KÄLLSORTERA MATAVFALL!
Jag är en elev från 9:an på Gunnesboskolan som håller på med ett 
miljöprojekt om att man ska källsortera matavfall. Det hade varit till stor hjälp 
om ni läste detta bladet och svarade på några frågor.

Om du källsorterar matavfall kan man sedan omvandla det till biogas som är 
en förnybar energikälla. Biogasen framställs genom rötning av matavfallet. 
Under rötningen bildas koldioxid och metangas, gasen skickas sedan till 
gasnätet och vidare till fordonsgasmackar. Det kan även användas till el och 
för att värma ditt vatten. Biobränsle anses vara ett av vårt renaste 
fordonsbränsle. Alltså om vi använder biobränsle istället för bensin minskar vi 
utsläppen och påverkar inte den globala uppvärmningen lika mycket.

Den globala uppvärmningen påverkar världen mycket negativt på olika sätt. 
Stoppa detta!



Jag vill uppmana er till att börja källsortera matavfall för att göra världen 
bättre!

Det hade varit till stor hjälp om du gick in på denna sidan och svarade på 
några frågor.
www.juliaforsberg.wordpress.com
Tack på förhand!

Min första omgång gav jag ut bladet till ca 20 personer men fick inget svar av någon av 
dem. Slutsatsen jag drar av detta är att det inte är ett prioriterat ämne, det är ingeting man 
bryr sig om speciellt mycket. Så istället skickade jag ut det till alla mina klasskompisar och 
från dem fick jag dessa resultaten.

http://www.juliaforsberg.wordpress.se
http://www.juliaforsberg.wordpress.se


Källor
One Planets ABC ”Ordlista - Källsortering”  Hämtad: 13/5-13
Projekt miljöblogg ”Varför ska man återvinna? ”2009-11-27 Hämtad: 13/5-13
SÖRAB, Sorteringshjälpen, ”Matavfall” s. 5 Hämtad: 13/5-13
SYSAV, ”Sopor förr och nu” Hämtad: 13/5-13
Ovanstående källor är hämtade härifrån: http://www.oneplanet.se/Upload/documents/
PROJEKTARBETE%20%20-%20källsortering.pdf Hämtad: 13/5-13
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/vad-r-klimatfrndringarna/1124260-vad-r-
klimatfrndringarna Hämtad: 13/5-13
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lakvatten Hämtad: 13/5-13
http://www.lundsenergi.se/Privat/Miljo/Var-energi-och-miljon/Biogas/ Hämtad: 13/5-13

Jag anser att sidan jag hämtat källorna ifrån är en trovärdig sida. Eftersom SÖRAB är en 
återvinningsstation som dem har fått sin information ifrån. Jag tycker att det är ett av dem 
säkraste sätten man kan få information ifrån eftersom det är exakt från stället och har inte 
förfalskats i någon text. Eftersom återvinningsstationerna också vet att det är ett stort 
problem med källsortering tjänar dem inte på att ljuga för någon. Dock är uppsatsen 
skriven av ett par gymnasieelever och inte några experter men dem anger källor till böcker 
och sidor som jag även har kollat upp. Sidorna verkar säkra på sin sak och det dem skriver 
verkar relevant.

Jag anser även att wwf är en trovärdig källa eftersom det är en stor naturvårdsorganisation 
som kämpar för att få en miljövänligare värld och många känner även till denna 
organisation. Den bildades 1961 och har idag ungefär fem miljoner supportrar. 
Organisationen har projekt i mer än 100 länder. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av 
jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med 
naturen genom att:
• bevara världens biologiska mångfald
• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
• minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
Denna info som står på sidan om wwf gör så att jag tror att det är en trovärdig källa.

Wikipedia är utsedd till en trovärdig källa men vem som helst kan gå in och ändra på 
informationen du hämtar där. Därför ville jag vara säkrare på att informationen var sann 
och jämförde därför med andra källor som hade samma information. Därför anser jag att 
informationen jag använde mig av är trovärdig men sidan inte alltid är trovärdig.

Jag anser även att informationen jag har tagit kan vara information just sidorna vill få ut. 
Det behöver dock inte vara falsk information men det kan vara så att där inte står om all 
information jag egentligen kan få. Informationen kan därför vara riktad på ett sätt, så som 
källorna vill att andra ska se situationen.
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