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1 Registrering af indsamlet affald
Vi håber, at du vil bruge det vedlagte registre-
ringsskema til at registrere det indsamlede affald. 
Husk at oplyse resultaterne fra indsamlingen 
allerede den 2. april, når du er færdig med ind- 
samlingen. Du kan indtaste dine resultater  
direkte på affaldsindsamlingens hjemmeside  
affaldsindsamlingen.dk. Det er nemt, og du kan  
se resultaterne med det samme, efterhånden 
som de bliver tastet ind rundt omkring i landet. 
Du er selvfølgelig også velkommen til at sende os  
resultatet på mail til affald@dn.dk.

Tak fordi du deltager i årets Affaldsindsamling. 
Her får du råd og vejledning til at gøre din 
indsamling rigtig god.

2 Hvad du skal samle
I princippet skal du for-
søge at fjerne alt det, der 
ikke hører hjemme i naturen. Der kan dog være 
ting, det af sundhedsmæssige hensyn vil være 
bedst at lade ligge. Det gælder for eksempel døde 
dyr, fugle, hundelorte og andet organisk affald, 
der kan indeholde bakterier og anden smitte. Det 
vil som regel blive nedbrudt i løbet af noget tid alli-
gevel. Gammelt fyrværkeri og lignende bør du også 
holde dig fra. Finder du noget farligt affald, bør du 
kontakte politiet. Vi anbefaler, at du bruger plas-
tikhandsker eller arbejdshandsker, når du samler 
affald. Hvis du ikke har tykke handsker på, er det 
en god ide at holde sig fra glasskår og andre skarpe 
ting, især injektionssprøjter. Når du har registreret 
dit resultat, er du med i det samlede landsresultat, 
og dine anstrengelser nytter endnu mere. Gennem 
en optælling eller vejning af affaldet, kan vi få et 
overblik over problemet og fortsætte arbejdet med 
at komme affaldet til livs. Derfor er det vigtigt, at 
du sorterer og registrerer affaldet.

Affaldsindsamling 2017
Vi samler ind. Ikke penge, men affald i naturen!

3 Hvor du skal samle affald
Du bestemmer selv, hvor du vil samle affald. For 
nogle vil det være naturligt at gå langs stranden, 
for andre i en skov eller i parken. Desværre er 
grøftekanterne fulde af affald. Se, hvor andre 
samler affald, på affaldsindsamlingen.dk,
så du undgår at samle  
samme sted.
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4 Indsamling af dåser
Danmarks Naturfredningsforening sætter sær-
ligt fokus på øl- og sodavandsdåser i naturen. 
Derfor vil vi gerne bede dig om at tælle, hvor 
mange dåser du samler. Du kan aflevere flasker 
og dåser med dansk pantmærke i returauto-
materne i butikkerne og få udbetalt pant. Flasker 
og dåser uden pantmærke kan du også aflevere 
i automaterne. Engangsflasker og dåser sendes 
videre til Dansk Retursystem, som sikrer, at de 
genanvendes.

5 Trafiksikkerhed
Husk, at der er en risiko forbundet med at samle 
affald langs veje. Meget affald ligger og flyder 
langs vejene, men det er altid farligt at færdes 
ved trafikken. Derfor anbefaler Danmarks Natur-
fredningsforening, at du nøje overvejer, hvor det 
er hensigtsmæssigt og mest sikkert at samle af-
fald i dit lokalområde. Og husk, at børn aldrig bør 
samle affald langs vejene.

• Brug refleks, især i skumringen.

• Gå ikke på kørebanen.

• Gå altid mod køreretningen, hvis der ikke er fortov.

• Brug en vest med reflekser.

Her er en række gode råd:
• Gå aldrig langs en motorvej, heller ikke på til- og  
   afkørsler.

• Gå aldrig på motortrafikveje.

• Hold dig altid så langt væk som muligt fra vej-
   banen.

• Gå aldrig på jernbaneskråninger eller bane-
   legemer.

• Vær opmærksom på andre trafikanter.

6 Hvad du gør med affaldet
Som indsamler har du ansvaret for, at affaldet
bliver sorteret og afleveret de rigtige steder – på 
genbrugspladsen. Eventuelt kan du før indsam-
lingen kontakte din kommune, dit affaldsselskab 
eller din lokale genbrugsplads for at sikre, at du 
kan komme af med affaldet og få det afleveret 
de rigtige steder. På www.dn.dk/affald under 
søndagsindsamling kan du finde en oversigt over 
genbrugsstationer i hele Danmark.

7 Sortering af affaldet
På genbrugspladsen skal affaldet sorteres i de 
rigtige fraktioner, når du afleverer det. De fleste 
kommuner giver mulighed for at sortere i føl-
gende fraktioner på genbrugspladsen: batterier, 
dæk, elektriske og elektroniske produkter, farligt 
affald, glas, imprægneret træ, jern og metal, klin-
isk risikoaffald – f.eks. kanyler, køleskabe o.lign, 
papir og pap, plastemballage, pvc, beton og sten, 
jord, tegl, spildolie og træ – f.eks. paller. Spørg 
din lokale renovationsmedarbejder til råds om, 
hvordan du skal sortere affaldet på den pågæl-
dende genbrugsstation.

8 Instagram
#befrinaturen 
Læg billeder af det indsamlede affald ind på  
Instagram, og vis os det affald, som du har befriet  
naturen for, #tag det med #befrinaturen. 
Se alle billederne på Danmarks Naturfrednings-
forenings Instagram-profil: @Danmarksnatur.

9 Bilka støtter med 1 kr. pr. kilo affald
Bilka og DN samarbejder i 2017 om at inspirere for-
brugerne til mere miljøvenlige affaldsvaner. Bilka 
støtter derfor Affaldsindsamlingen 2017 økono-
misk ved at donere 1 kr. pr. kilo indsamlet affald.

God fornøjelse og tak for din indsats!

Mange hilsner
Danmarks Naturfredningsforening

Nanna Haslund
Mail: affald@dn.dk
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