BAKGRUNN OG FAKTA
Norge er en kystnasjon med lang sjøfartstradisjon og historie.
Marin forsøpling er en av de største
miljøutfordringene vi har.
Barn i 5-6 års alderen er grunnleggende
interessert i naturen, og er fremtidens håp
for havmiljøet.
Forholdsmessig få barn i Norge har et
nært og naturlig forhold til havet.
Havet er som en eventyrkiste for barn, og
barn er takknemlige holdningsbærere om
de får opplevelser som knytter dem til det.
Praktisk og opplevelsesbasert læring om
havet gjør inntrykk, og huskes bedre og
lengre fordi det skjer i sitt rette element

RÅBLÅTT
Råblått tilbyr barnehager å komme ombord på den 100 år gamle seilskuta Legend for å oppleve og lære om
havet - ved havet - på havet. Målet er å vekke barnas interesse for havet, hvordan økosystemet fungerer, råvarer
og tilberedning, og ivaretakelse av havet i et miljøperspektiv. Konseptet tilrettelegger for effektiv kunnskapsformidling på barnas premisser; interaktiv utforsking av havets system, havets skatter og sjømat gjennom kreative
formidlingsmåter på en tradisjonell seilskute. Råblått gir alle barn en relasjon til havet, trigger interessen for
havet og bygger derfor ivaretakende holdninger til havet. Råblått konseptet er utviklet av en marinebiolog og en
historieforteller, og holder høyt nivå både faglig og pedagogisk

Hvert år er det 6300 nye maxibarn i
Akershus som bør introduseres til havets
mangfoldige eventyr og etablere et ønske
om å ivareta havet i fremtiden.
Målgruppe: Barn 5-6 år
Utfordring: Bygge interesse og ivaretagende
holdninger til havet blandt barn og unge
Mål: 6300 barn i Akershus på Råblått/ år

MILJØPIRATENE
HAVET
Havet dekker hele 70 % av jordens overflate. Mengden hav gjør at
vi jorden kalles for “den blå planeten”.
98% av alt vann på jorden er saltvann, og saltinnholdet er i gjennomsnitt 3,5 %. Det er stor forskjell på havområdene når det gjelder saltinnhold, strømmer, temperatur og hvilke dyr og planter som lever der.
Det marine miljøet har et mangfold som ikke kan sammenlignes med
noe annet økosystem.
Norge har store kyst- og havområder som er rike på arter og
naturtyper. Menneskelig aktivitet og klimaendringer truer dette
mangfoldet. Målet er å sikre at vannkvaliteten i marine områder er
god nok til at vi opprettholde arter og økosystemer som per i dag er
truet.
Livet i havet kan bli totalt endret i dette århundret. Våre utslipp av
CO2 til atmosfæren fører til at havet tar opp stadig mer av klimagassen, slik at det blir surere. Korallrev og andre kalkbyggende organismer er i fare, og økosystemene kan bli fullstendig endret. Først på
midten og slutten av 2000-tallet ble surere havmiljø sett som et alvor
et tema.
Vi tilfører havet og kysten store mengder menneskeskapt avfall.
Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan
bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker.
Marin forsøpling er et omfattende miljøproblem i Norge.

Solveig Egeland i sin hytte laget av søppel fra havet

Det er anslått at 15 prosent av det marine avfallet flyter på havet, 15 prosent ligger i strandsonen og at hele 70 prosent synker og blir liggende på havbunnen.
Deler av avfallet i havet kan bli ført med strømmene ned til dype kløfter på havbunnen
hvor det samles opp og blir liggende i hundrevis av år. I dypet hvor det er mørkt og lite
oksygen går nedbrytningsprosessen enda saktere enn i havoverflaten. Hvilke effekter
dette har på dyrelivet og økosystemene på havbunnen, vet vi lite om.

De ti vanligste gjenstandene funnet på strandryddedagen 2012:
De ti vanligste gjenstandene som ble plukket på strandryddedagen i 2012

Udefinerbare plastbiter
Tau (under 50 cm)
Isopor
Korker (plast og metall)
Plastposer
Drikkeflasker (plast)
Tau (over 50 cm)
Sigaretter/filter
Pakkebånd/strips
Matemballasje/take-away

KILDE: Hold Norge rent, 2012 / miljøstatus.no

EN DEL AV LØSNINGEN
Plast spesielt er et miljøproblem, fordi det har lang nedbrytningstid og kan bli værende i miljøet lenge. Et eksempel er engangsbleien som antas å ha en nedbrytningstid i havet på 400-500 år.
Plast kan også inneholde miljøfarlige stoffer som bisfenol A og ftalater.
Hvis et dyr skulle få i seg slik plast, kan det føre til at dyret blir akutt
forgiftet eller at miljøgiftene spres videre i næringskjedene.
Ved å følge Miljøpiratenes grunnprinsipper er du en del av løsningen fordi du ikke selv forsøpler havet, og du forteller også andre at
de må ta vare på havets eventyr. Det dreier seg bare om bevissthet og
ansvar.
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