
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENINGS 

AFFALDS-
INDSAMLING
2018  Ideer og aktiviteter til 

leg og læring om affald

#affaldsindsamlingen



LANDSINDSAMLING AF AFFALD  1

AFFALDSINDSAMLING 2018  2

AFFALDSLEGE – FANG SKOVSVINENE!  4

SKRALDE-STRATEGO  6

BYT TIL NYT!  8

BØRNENES REPARATIONSVÆRKSTED  10

MUSIK MED SKRALD I  12

FRA PAPIR TIL SVAMPE  14

DET STORE AFFALDSDILEMMA  16

PÅ PANTJAGT  18

AFFALDSHIERARKIET  20

Titel:  Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling 2018 
– Ideer og aktiviteter til leg og læring om affald

Udgivet af:  Danmarks Naturfredningsforening marts 2018

Tekst: Ole Laursen, Anders Vogel, Thomas Neumann.

Illustrationer, fotos: Kristian Ørsted Petersen, Ditte Valente, Ole Laursen og Susan Meling Tang

Layout: SøstreneSandhed – Grafisk Design

Tryk: KLS PurePrint

Hæftet kan hentes som en pdf eller bestilles hos skoletjenesten  
i Danmarks Naturfredningsforening på www.dn.dk/skoletjenesten



LANDSINDSAMLING
AF AFFALD

På www.affaldsindsamlingen.dk 
kan I læse meget mere om Affald-
sindsamlingen – også om søn-
dagsindsamlingen for foreninger, 
familier og andre. I kan også følge 
med i, hvor meget der bliver sam-
let ind, og hvad børnene finder.

Hvert forår deltager børn fra hele Danmark i Danmarks 
Naturfredningsforenings affaldsindsamling i naturen.

Børnene er med til at fjerne mange tons affald. Samtidig lærer børn 
og voksne rundt omkring på skoler, i fritidsordninger og børnehaver en 
masse om affald, genbrug, sortering, kredsløb, ressourcer og naturen. 
Takket være den store, fælles indsats får vi en renere og smukkere 
natur, der også bliver et sikrere levested for vilde dyr. 

I Danmarks Naturfredningsforening vil vi være med til at sikre, at børn 
kan vokse op i et land, hvor vi passer godt på vores naturressourcer, og 
hvor vi kan møde smuk, spændende og ren natur med masser af liv og 
oplevelser. 

Inspirationshæftet her er udgivet både til jer, der deltager i Affald-
sindsamlingen 2018 og til alle andre, der gerne vil arbejde aktivt med 
affald, genbrug og natur. 
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Hvem tager skraldet?
Som indsamlere har I selv ansvaret for, at 

affaldet bliver sorteret og afleveret de rigtige 
steder efter indsamlingen. I kan måske få hjælp af  

pedellen og eventuelt tage kontakt til kommunen eller 
den lokale genbrugsplads. På den måde kan I være sikre på, 

at I kan komme af med affaldet og få det afleveret de rigtige 
steder. Nogle steder har man løst problemet ved hjælp fra 

forældre, der kører på genbrugspladsen med affaldet. 

AFFALDSINDSAMLING 2018
Inspiration til en god dag

Det korte forløb (et par timer)
Hvis tiden er knap, eller I bare er til spontan affaldsind-
samling, så er her en række råd til, hvordan I alligevel 
får meget ud af dagen. Find et lille og overskueligt 
område i nærheden af skolen eller institutionen. På 
selve dagen laver I en kort introduktion til affaldssorte-
ring. I kan evt. medbringe en lille sæk med nøje udvalgt 
affald, som skal sorteres. Den skal indeholde alminde-
ligt affald som fx glas, metal, papir og plastik. 

Børnene grovsorterer undervejs i indsamlingen. I kan 
evt. dele dem i hold, som hver samler en type affald. 
Børnene kan skifte undervejs, så de får prøvet at samle 
og sortere de forskellige typer affald. Slut af med at 
sortere og tale om affaldet. Hvor kommer det fra? Hvor 
skal det hen? Hvad kan det bruges til? Hvorfor skal det 
ikke ligge i naturen? 

Det lidt længere forløb
Som forberedelse til selve affaldsindsamlingen kan I 
lave et tema om affaldssortering. Snak også gerne med 
børnene om nedbrydningstid, genbrug og genanven-
delse. I kan læse mere og hente materialer elektronisk 
her: www.affaldsindsamlingen.dk – klik på ’skoler og 
institutioner’.

Hvis I har tid til det, kan I besøge den lokale genbrugs-
plads. Nogle steder har de en formidler, der viser rundt 
på pladsen. Husk at lave en aftale med pladsen forin-
den.

Måske har I allerede en idé om, hvor I vil samle affald. 
Ellers kan I tage på en gåtur og finde et egnet sted 
med både natur og affald. Måske vælger I to forskellige 
steder, hvor I kan sammenligne affaldet – fx strand og 
skov. Hvis I på indsamlingsdagen får brug for nogle eks-
tra hænder, kan I spørge, om nogle forældre kan hjælpe. 
Slut af med at sortere og tale om affaldet. Hvor kom-
mer det fra? Hvor skal det hen? Hvad kan det bruges 
til? Hvorfor skal det ikke ligge i naturen?

Som afslutning på forløbet kan I måske 
kigge på skolens egen håndtering og 
sortering af affald.



Hvem tager skraldet?
Som indsamlere har I selv ansvaret for, at 

affaldet bliver sorteret og afleveret de rigtige 
steder efter indsamlingen. I kan måske få hjælp af  

pedellen og eventuelt tage kontakt til kommunen eller 
den lokale genbrugsplads. På den måde kan I være sikre på, 

at I kan komme af med affaldet og få det afleveret de rigtige 
steder. Nogle steder har man løst problemet ved hjælp fra 

forældre, der kører på genbrugspladsen med affaldet. 

Hvad skal vi have med?
• Affaldssække (fra deltagerpakken)
•  Handsker i børnestørrelse
•   En eller flere spande til glasaffald  

og andre skarpe genstande
• Refleksveste for større synlighed
• Eventuelt vaskeservietter
• Trækvogn til større affald

Mariager Skole, Mariager
Det var sjovt, hyggeligt – og 
lidt klamt!

Børnehaven Ajstrup 
Gl. Skole, Ajstrup
Vores rute var kun 1,28 km og 
alligevel fandt vi 80 kg affald!

Kildebakkens Børnehave, Vildbjerg
Vi sorterede og tørrede dele af skraldet 
efterfølgende og brugte det til at lave 
skraldekunst og skralderobotter.

Gadkjærgård, Vejle
Børnene lærte en masse om 
skrald. Vuggestuebørnene råbte 
”ad” hver gang, de fandt noget 
skrald.

Børnehaven Tyttebærhuset, 
Silkeborg
Vi pyntede et gammelt juletræ 
med det affald, vi fandt. 

Langhøjskolen, Vivild
Vi er en lille specialklasse, der trodsede vind og vejr 
i løbet af ugen. Alle eleverne var meget optagede 
af at komme ud for at samle affald, og flere af dem 
fortsatte efter skole derhjemme.

Børnehuset Møllevang, Slangerup
Børnene var meget opmærksomme på den affald, der er ”max farlig” for 
dyrene. De pillede fx flittigt tyggegummi op, for at fuglene ikke skal få 
næbbet eller fjerene klistret til.

Holmegaardsskolen, Fensmark
Der var mindre affald på vores rute i år. Til gengæld kan vi se, 
at det er den samme slags affald, der ligger derude. Så vi tror, 
det er de samme, der har svinet igen!
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Gode oplevelser
Hvert år får vi masser af gode historier fra indsamlerne – og tak for det! 
Skriv endelig ind til os med jeres oplevelser fra jeres affaldsindsamling. 
Det giver inspiration til andre indsamlere. I kan også dele jeres oplevelser 
på Instagram med hashtagget #affaldsindsamlingen.

Her har vi samlet nogle hilsner fra sidste års indsamlere:
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AFFALDSLEGE – FANG 
SKOVSVINENE!

Skovsvin er en betegnelse for mennesker, der smider affald i naturen – i skoven, på 
stranden, i parken eller måske på engen. Affald i naturen nedbrydes langsomt, 

og der kan gå mange år, før det forsvinder. 

En plastikflaske forsvinder først efter 500 år og glas kan faktisk ligge 
i naturen i en million år. Det er altså 1.000.000 år! I al den tid kan 
dyr hænge fast i det, skære sig eller sluge affaldet – samtidig er 
det henkastede affald i naturen rigtig skidt for vores miljø.

I disse lege handler det om at fange skovsvinene, så 
de kan få en lærestreg. I virkelighedens verden er det 
nemlig meget få skovsvin, der bliver fanget og får 
bøder for at ødelægge naturen. 

Skovsvin – nej tak!

Skovsvin – NEJ TAK!



Fange skovsvin 1
Eleverne står to og to over for hinanden. De slår nu sten, saks, papir.  
Husk at de skal sige ”1, 2, 3!” og samtidig føre den knyttede hånd op 
og ned. Den 4. gang er de sten, saks eller papir.  
Og herfra går det stærkt!

Den elev, der vinder i sten, saks, papir er fanger, og den elev, der 
taber er skovsvin. Skovsvinet skal vende om og prøve at løbe 
tilbage til sin ”svinesti”, inden fangeren når at røre ved ham 
eller hende.

Banen er fx 10 eller 20 meter lang. Markér enderne med keg-
ler, snor eller kridt. Eleverne står på midten af banen, ansigt 
til ansigt, mindst en halv meter fra hinanden, så skovsvi-
net lige kan nå at vende om og løbe. Er duellen uafgjort, 
må de prøve igen. 

1

2
Fange skovsvin 2
Lav en bane på 20 x 20 meter. I den ene ende af banen 
er der én fanger og i den anden er resten af klassen – alle 
skovsvinene. Når læreren eller pædagogen råber ”Fang 
skovsvinene!”, skal alle skovsvinene forsøge at løbe ned i 
den anden ende uden at bliver fanget af fangeren. 

Dem, der bliver fanget, bliver nu også til fangere. Så råbes 
der igen, og de resterende skovsvin skal prøve at løbe til-
bage. Legen slutter, når alle skovsvin er fanget, og skoven 
igen er ren. Juster banens bredde og længde, hvis det er 
for let eller svært for henholdsvis svin og fanger. Start evt. 
med to fangere, hvis det er bedre. Hvis skovsvinene fanges 
for let, kan fangerne evt. løbe hånd i hånd.

•  Knyttet hånd er sten•  Flad hånd er papir
•  Pege og langefinger  strakt frem er saks

•  Saks slår papir
•  Papir slår sten

•  Sten slår saks

3
Lav sokkebolde
Når skovsvinene har fået en lærestreg, kan det være, I har lyst til at lave 
noget mindre dramatisk! Det kunne fx være den klassiske sokkebold.

Vi har alle det samme mystiske problem derhjemme. Pludselig mangler 
sokken sin makker, og ofte dukker makkeren aldrig op igen. Derfor er det 
let at få samlet en masse enlige sokker i klassen fra eleverne og egne 
gemakker. Dem kan man bruge til at lave bolde med, som I kan kaste eller 
måske jonglere med. Ud over sokker, skal I blot bruge en pose ris. 

Tag en håndfuld ris og kom den i sokken. Slå en knude så tæt på 
risene som muligt. Her skal de mindre børn og de knudeudfordrede 
hjælpes.

Derefter trækkes resten af sokken over knuden og risene. Hvis 
der er mere sok tilbage, drejes den en omgang og trækkes endnu 
en gang tilbage.

Nu har I en vaskeægte sokkebold.

5
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SKRALDE-STRATEGO
 
Måske kender I kæmpe-stratego, udendørs-stra-
tego eller skov-stratego. Spillet går ud på at prøve 
at få fat i modstandernes kort.  
Denne version er tænkt som en god og sjov måde 
at få erfaring med affald i naturen. 

I de mindre klasser er det bedst, hvis Affaldsgeneralerne er voksne. På mellemtrinnet kan eleverne måske selv prøve at være Affalds-generaler.

 I stratego er der to hold, som hver har en base, hvor der er helle. Mellem baserne er banen  
– en god bane har træer, buske eller måske bygninger, som spillerne kan gemme sig bag ved. 
Baserne skal ligge et godt stykke fra hinanden. Hvert hold har en Affaldsgeneral, der holder 
til på basen. Det kunne fx være en lærer eller pædagog. 

1

Begge hold får et sæt identiske kort – blot i to forskellige farver. Affaldsgeneralen deler 
 kortene ud på sit hold, så hvert barn har ét kort. Nu skal holdene løbe ud og møde hinanden.  
I Skralde-stratego repræsenterer hvert kort et stykke affald – jo længere nedbrydningstid,  
jo bedre er kortet!

2

 Når en spiller møder en spiller fra det modsatte hold, skal de vise hinanden deres kort. Den 
der har det højeste kort vinder duellen og erobrer taberens kort og tager det med hjem til 
sin base. Taberen af duellen må løbe tomhændet hjem til sin base og få et nyt kort. Her kan 
taberen samtidig fortælle Affaldsgeneralen om det kort, han eller hun lige har mødt. Så kan 
de sende et højere kort afsted for at slå vedkommende. Hvis begge duellanter har det samme 
kort er duellen uafgjort – så må man prøve hos en anden.

3

På basen ligger holdets kort i en bunke og ved siden af ligger de erobrede kort. På den måde 
kan Affaldsgeneralen have styr på, hvor mange kort modstanderen har tilbage.

4

”Genanvenderen” er et særligt kort – det slår alle andre i spillet. Dog må eleven med dette kort 
ikke spørge sine modstandere om en duel ude på banen. ”Genanvenderen” kommer altså kun 
i duel, hvis han eller hun bliver spurgt af modstanderen! Det er godt at gemme dette kort, til 
man ved, hvem der har de høje kort hos modstanderen. Måske man skulle sende ”Genanvende-
ren” tæt på ”Glas og flasker”, som er meget højt, og håbe, at der kommer en duel!

5

 I kan spille på tid, fx 15 minutter, og se hvem der har flest kort bagefter. I kan også spille med 
point, så de høje kort giver flest point, og tælle point bagefter. Alternativt kan I spille, indtil 
det ene hold har alle kortene.

6
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Lav spillekortene 
Enten kan læreren eller pædagogen selv finde billeder 
af kategorierne, sætte dem ind Word, forsyne dem med 
tekst og tal og printe dem ud – men det kan også gøres  
til en fælles opgave i undervisningen.

Klassen kan selv producere spillekortene. Skriv evt. kate-
gorierne op tavlen. Så kan eleverne sættes sammen i 
grupper af 4. En gruppe kan fx lave kort med æbleskrog, 
mens en anden kan lave kort med dåser. Kortene skal 
forsynes med nedbrydningstid. 

Eleverne kan måske ikke tegne alle nedenstående ting, 
men et æble er lige så godt som et æbleskrog. Vælg også 
mellem glas eller flasker og mellem mælkekarton eller 
ispapir. Kategorierne er valgt, da de relaterer til elevernes 
dagligdag.

Der skal laves to sæt identiske kort i hver sin farve til 
hvert sit hold. Her kan bruges farvet pap, gerne i A5, eller 
farvet papir, der måske kan eller skal lamineres, hvis det 
skal bruges igen. Måske en stak paptallerkner også kan 
bruges! Her kan der sættes et grønt eller rødt kryds på 
bagsiden, så det andet hold kan se, hvilket hold man til-
hører. Nedenfor kan I se en anbefaling af, hvor mange der 
skal laves af hver.

Viden om nedbrydning
Spillet er tænkt som en god pædagogisk måde at give 
eleverne viden om og erfaring med de forskellige ned-
brydningstider for affald i naturen. 

Her skal eleverne både lave kortene og spille spillet, og 
i den proces kan I tale om, hvor stor forskel der er på 
organisk affald og metal, plastik og glas. I kan også tale 
om, at affald skal genanvendes.

Tag også en god snak med eleverne om genanvendelse 
og genbrug, som kan forvirre mange. Genbrug er fx en 
trøje eller et stykke legetøj, som man giver videre til 
andre. Genanvendelse er fx glas og dåser, der smeltes 
om og bruges til fx at lave nye dåser eller cykler af.

Æbleskrog – 3 uger 

(14 stk.)

Dåse – 500 år 

(10 stk.)

Mælkekarton – 2 år

(12 stk.)

Cykel – 1000 år

(6 stk.)

Kapsel – 100 år

(10 stk.)

Genanvenderen 

(2 stk.)

Glasflaske – 1.000.000 år

(4 stk.)

Spillekortene (Kopier og klip ud)



8

BYT TIL NYT!
Rundt omkring i skabe, på lofter og i kældre ligger der masser af 
ting, som ikke længere bliver brugt. Det er en skam, for måske er 
der andre, som ville have glæde af dem. Selvom en bog eller en 
kasket kan være gammel for dig, så kan den være ny for en anden!  

I Danmark er det blevet populært at bytte. Vi smider ikke så mange ting ud, som vi 
har gjort før. I stedet bytter vi brugte ting med hinanden. Det er supersmart, for på 
den måde kan vi få nye ting helt uden at skulle have penge op af lommen. Der er 
mange måder at bytte på – her er et par gode muligheder.

Hvad skal man bytte?
Her er tre gode spørgsmål, I kan stille 
jer selv, når I skal finde ud af, hvad I 
skal bytte.
•  Hvad kan jeg undvære?
•  Hvad har jeg ikke brugt i mere 

end et år?
•  Er mine bytteting i god nok 

stand til, at andre kan 
bruge dem?

Store byttedag
Det kan være rigtig sjovt at holde en byttedag i klassen eller 
på skolen. Her kan børn bytte legetøj, bøger, spil og andet, som 
de er blevet for store til eller ikke længere bruger selv. Sørg for 
at have nogle gode regler for, hvordan der byttes og hav altid en 
voksen tilstede. Det er naturligvis vigtigt, at ingen bliver snydt 
og bliver kede af det. 

Når byttedagen er ovre, er der måske noget tilbage, som kan sam-
les i en legekasse til børnehaven eller fritidsordningen. Hvis I ikke 
holder byttedag, kan I alternativt holde en indsamlingsdag, hvor 
børn kan medbringe deres brugte, men gode, legetøj som donation 
til fællesskabet.



Byt og skån miljøet
Når vi bytter, siger kloden tak! Når ting 
cirkulerer i stedet for at blive smidt ud, 
så skåner vi affaldssystemet og vores 
miljø. Samtidig køber vi færre nyproduce-
rede ting, og det betyder mindre produk-
tion, færre ressourcer og mindre røg!

9

Byttereol
I landsbyer, på skoler eller i forsamlingshuse kan man ind imellem falde over en bytte-
reol. En byttereol fungerer som en permanent byttecentral. Hvis I har et ledigt hjørne på 
skolen eller i børnehaven, kan I måske opstille en byttereol. Her kan man stille en 
brugt bog, man ikke vil læse igen, et spil, man ikke længere får brugt, eller måske 
sidste sæsons fodboldstøvler. På den måde kan andre få glæde af en bog, de 
ikke har læst eller et Playstation-spil, de ikke selv har spillet.

I kan også lave en byttecentral for aflagt tøj, hvor forældre kan aflevere 
gammelt og finde nyt. Brugt børnetøj er altid i høj kurs – især i de perioder, 
hvor børn vokser meget og derfor hurtigt bliver for store til en masse tøj, der 
slet ikke er slidt. Her kan man bytte sig til mange sparede kroner!
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BØRNENES  
REPARATIONS-
VÆRKSTED

Du smider nok ikke din cykel væk, hvis den punk-
terer eller din mobiltelefon i skraldespanden, hvis 

glasset får en revne. Men der ryger rigtig meget ud, 
som måske kunne leve videre, hvis vi vidste endnu 

mere om, hvordan man kan reparere tingene selv.

Jeg ordner det
Internettet har gjort det meget lettere. Prøv for eksem-
pel at besøge siden Ifixit.com som er en hjemmeside 
med manualer til at reparere næsten alt. Også ting, hvor 
virksomhederne ellers forsøger at holde det hemmeligt, 
så vi køber nyt eller bruger mange penge på reparationer. 
Den er på engelsk og kalder sig ”The free repair guide for 
everything, written by everyone.”
I en videomanual kan man for eksempel se, hvordan  
man reparerer vingen på en sommerfugl. 

Rundt omkring i hele verden opstår fællesskaber, hvor man hjælper hinanden med  
at reparere ting, der er gået i stykker. Det er godt for både mennesker og naturen.  
Vi kan nemlig spare en masse penge og mindske affaldsmængderne. 

Flere steder i Danmark er der opstået reparationscafeer, hvor frivillige hjælper andre 
med at reparere ting, der er gået i stykker. Man betaler kun for reservedelene og lærer 
måske endda selv at reparere tingene til en anden gang. 
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Børnenes reparationsværksted
Børn i alle aldre kan være med til at reparere ting.  
Nogle ting skal måske bare rengøres. Et par sko skal  
måske have nye snørebånd. Små møbler kan måske males 
og en cykel skal have  strammet kæden, smøres og have 
luft i dækkene. 
Det er en rigtig god idé at alliere sig med nogle forældre  
og bedsteforældre, der er lidt fikse på fingrene og som  
har lyst til at hjælpe og lære fra sig.  

Hvordan lægger man et par bukser op eller syr en knap i?

Hvordan skifter man batterier i legetøj eller skifter  
en ledning på en lampe?

Hvordan lapper jeg min cykel eller renser min computer  
for støv og gamle programmer?

Hvad med en upcycling-cafe?
Man kan omdanne gamle ting op, så de kan bruges til noget helt 
andet end de oprindeligt var beregnet til og får ny værdi. Det kaldes 
for upcycling. Det er upcycling, hvis man for eksempel bruger gamle 
kaffeposer til at sy en smart indkøbspose, gammelt tøj til et tæp-
pe, cykelslanger til smykker, dåser til lysestager eller gamle elpærer 
til fine hængende vaser.
I kan hente masser af gode ideer på internettet, hvis I søger på 
”upcycling ideas” eller ”upcycling projects”.
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Musik med skrald i!

Der er masser af god lyd i affald. Prøv at lave jeres 
helt eget og unikke genbrugs orkester med ting, I 
ellers skulle smide ud. I kan også selv opfinde nye 
instrumenter.

I mange lande har folk ikke adgang eller penge til rigtige instru-
menter. Derfor bygger de deres egne af ting, der kan lave de samme 
slags lyde som instrumenter. Nogle er så dygtige til det, at deres 
skraldeinstrumenter lyder som helt rigtige instrumenter, hvis man 
lukker øjnene.

I kender måske udtrykket stomp, som er en musikform, hvor man 
bruger forskellige redskaber til at lave rytmik. I stomp bruger man 
ikke rigtige instrumenter, men andre ting: fx grydelåg, kosteskaf-
ter, grene eller måske endda en håndvask eller et bildæk.
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RASLEÆG
I skal bruge: 
Små brugte plastbøtter med låg fra  
fx krydderier, yoghurt eller vitaminpil-
ler samt grødris. 

Hæld ris i bøtterne og sæt lågene på. 
Nu kan I rasle løs! Raslelyden er for-
skellig fra beholder til beholder.

KASSEBAS
I skal bruge: 
En papkasse, et kosteskaft, gaffatape og 
elastiksnor.

Kosteskaftet tapes fast på papkassen, 
så kassen sidder foran på skaftet lige-
som kroppen på en bas. Elastiksnoren 
spændes ud mellem toppen og bunden 
af kosteskaftet, så elastikken løber hen 
over kassen som en basstreng.

TROMMER
I skal bruge: 
Papkasser i forskellige størrelser, gamle spande og bøtter 
af plast eller metal, kraftige pinde og gaffatape. 

Der kan trommes på det meste. Prøv jer frem med for-
skellige materialer og dan jeres eget trommesæt. Man 
kan vende en spand på hovedet og tromme på under-
siden, men man kan også vende den rigtigt og spænde 
tape over spandens åbning for at danne et ’tromme-
skind’ – det giver en dybere lyd. Trommestikker kan 
laves af kraftige pinde eller af rygstykkerne fra en gam-
mel pindestol. Hvis I bruger papkasser som trommer, 
kan I styrke dem med lidt gaffatape.

CLAVES
I skal bruge: 
Et gammelt, knækket kosteskaft og en sav. 

Sav kosteskaftet ud i stykker på cirka 15 centi-
meter i længden. To stykker giver ét sæt claves.  

FLERE IDÉER
I skal bruge: 

Flasker, gammelt bestik, glas, urtepotter, poser, rør, slanger og meget mere. 

Prøv at komme vand i nogle ens glasflasker og stil dem på række. Flaskerne giver 
forskellige toner, når I slår på dem med en gaffel eller puster forsigtigt hen over  

flaskehalsen. Flaskerne kan stemmes ved at hælde lidt vand i eller ud af flaskerne. 
I kan tromme på oppustede plastikposer og trutte i rør eller slanger!
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FRA PAPIR TIL SVAMPE
Selv om ordene minder om hinanden, så er der stor forskel på at  
genbruge og genanvende ting. 

Når vi genbruger noget, så betyder det, at ting bruges flere gange – og måske af nogle andre end os selv. Det 
sker fx, når man indsamler glasflasker til sodavand, renser dem og fylder sodavand på igen. Det er også genbrug, 
når du bytter legetøj med en ven, eller hvis dine mindre søskende overtager noget tøj, du er vokset ud af.

Når vi genanvender noget, er der tale om en lidt mere omfattende proces i affaldssystemet. Ved genanvendelse 
bliver affald lavet om til en råvare, som der kan laves nye ting af. Det sker med rigtig meget af vores affald. Glas 
fra glascontainere bliver smeltet og lavet om til nye ting af glas. Øldåser bliver smeltet om og ender måske som 
et fly eller en bil. Det papir, vi smider i papircontaineren bliver lavet om til en papirmasse, som senere bliver til 
nyt papir, pap eller måske æggebakker. 
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Prøv
Et godt eksempel på genanvendelse er papmache. Her bliver  
papir lavet om til klæbrige ark, som kan bruges til at lave figurer.  
Når figurerne er færdige, er papiret blevet genanvendt.

Så hvis du har noget papir, der skal smides ud, kan du bruge det til 
papmache i stedet. Avispapir er perfekt. Papmache skal tørre i et 
døgn, så det tager mindst to dage i alt at lave papmachefigurer.  
Du kan for eksempel lave disse fine svampe, du kan se på side 14.

Vidste du det?
I naturen er der et dyr, der laver sit hus  
af papmache. Hvepsene tygger små 
 stykker træ og blander det med spyt. 
 Bagefter bygger hvepsene deres bo  
med den  tyggede papirmasse.

Fakta
71 % af affald fra dansk 
industri gen anvendes

46 % af affald fra danske 
husholdninger genanvendes

Svampe – sådan gør du
Bland tapetklister op med vand i en stor skål og stil blandingen til side. Svampen 
består af to dele, paddehat og stok, som samles til sidst. Begynd med at puste en 
lille ballon op, så den bliver på størrelse med en paddehat. Put avisstrimler vædet 
med tapetklister på ballonen i flere lag og stil den til side – I kan først klippe den til, 
når den er tør.

Nu kan du begynde på svampens stok. Som form kan du rulle avisstrimler og for-
me en stok i passende størrelse af gennemvædet avispapir. Lad paddehat og stok 
tørre natten over. 

SVAMP
I skal bruge:

•  Tapetklister

•  Vand

•  Ballon

•  Avispapir

•  Saks

•  Maling

Når ballonen er tør, så stik en nål gennem overfladen og punktér 
ballonen. Klip derefter ballonen over, så den får form af en 

paddehat. Nu skal stokken og paddehatten sættes sam-
men med lidt avisstrimler, som former lamellerne under 

hatten. Så skal den tørre endnu en dag. Til slut kan 
du male svampene. De bliver flottest, hvis du først 

grunder med hvid farve. En rød paddehat med hvide 
pletter giver en flot rød fluesvamp!
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DET STORE  
AFFALDSDILEMMA
Der er mange holdninger til affald og affaldssortering,  og derfor kan der nemt 
opstå små dilemmaer i hverdagen. Skal man gribe ind, hvis man ser en skole-
kammerat, der  smider et batteri i skraldespanden?

Vi skal sortere affald på den rigtige måde, vi skal undgå at smide mad 
ud, og vi må for alt i verden ikke smide batterier i skraldespanden. I dag 
er huskeregler som disse helt normale, og de fleste vil nok sige, at de 
overholder dem. 

Alligevel kan man finde batterier i skraldespanden, cigaretskodder i 
naturen og ind imellem opleve, at folk smider affald ud af bilruden. 
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Du er på stranden og ser, at der ligger gamle 
plastikflasker i vandkanten. Hvad gør du?

Du har et fritidsjob på et kontor, hvor der er 
masser af papir. Men kontoret har kun en spand 
til al slags affald. Hvad gør du?

Du sidder med en flok venner på græsplænen efter skole. I 
spiser chips og drikker en sodavand. Du er den eneste, der 
tager dit affald med, når I går. Hvad gør du?

DILEMMA-LEG

Hvad ville I gøre?
Del jer ind i hold og diskutér 
disse spørgsmål. I kan også 
finde på flere spørgsmål selv.

Du bor i nærheden af en lille 
å. Du opdager, at åen er svinet 
til med affald og slam. Hvad 
gør du?

Du ser, at en klassekammerat 
smider et batteri i skraldespan-
den. Hvad gør du?

Du er til en familiefest og 
ser, at sodavandsdåserne 
bliver smidt i skralde-
spanden. Hvad gør du?



PÅ PANTJAGT
Din cola er penge værd! Der er pant på dåser og flasker i Danmark. På den måde  
sikrer vi, at langt de fleste dåser og flasker ikke smides ud, men kommer tilbage i  
pantautomaterne, så de kan blive genanvendt. 

Det koster både penge og ressourcer, når en sodavandsdåse skal fremstilles. Heldigvis kan den nemt gen-
anvendes. Derfor må dåser aldrig smides ud i skraldespanden, men skal i stedet afleveres i pantautomaten 
i supermarkedet. Fra supermarkedet sendes dåserne videre til en stor affaldsfabrik. Her smeltes de om til 
flydende  aluminium, som bliver til helt nye dåser. Flasker skal også afleveres – de kan nemlig også smeltes 
også om til nye.

For at sikre at dåser og flasker kommer tilbage, er der pant på dem. En dåse giver 1 krone, mens flasker giver 
mellem 1 og 3 kroner. Man kan altså tjene lidt lommepenge på at samle pant. Det er der mange, som har 
opdaget. Mange mennesker samler flasker op, hvis de ser dem ligge på gaden, når de er ude at gå en tur. Men 
der er også de ihærdige pantsamlere, som samler dåser på festivaler og i parker om sommeren. De kan tjene 
rigtig mange penge. 

Tyske dåser
Hvert år køber danskerne billig øl og sodavand ved den tyske grænse. Desværre 
er der ikke pant på grænsedåserne, og derfor ender mange af dem i skralde-
spanden eller i naturen, fordi folk ikke afleverer dem i pantautomaten.  
Det er meget skidt for dyrene og miljøet. Derfor skal dåser uden pant også 
afleveres i automaten, selvom man ikke får penge for det.

Vidste du… 

At 9 ud af 10 danske dåser 
og flasker kommer retur?  
Det er tegn på, at vores 
pantsystem fungerer.
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Pantudregneren 
Prøv at regne ud, hvor mange penge, du får for  
din pant. En tysk dåse giver 0 kroner, en dansk 
dåse giver 1 krone, en lille flaske giver 1,5 krone og 
en stor flaske giver 3 kroner. Lad os sige, du finder  
3 store flasker, 9 danske dåser og 5 små flasker  
– hvad har du så tjent?

Hvad er dåser lavet af?

Der findes et helt særligt råstof, der hedder 
bautix. Det er en slags sten, som kan graves 
op af jorden i forskellige lande. Ved at varme 
bautix op til 1000 grader, kan vi fremstille 
aluminium. Og det er det, din coladåse er 
lavet af – den kommer fra en sten!

Type Antal Kroner

Tyske dåser 0 kr.

Danske dåser 1 kr.

Lille flaske 1,5 kr.

Stor flaske 3 kr.

I alt = 
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AFFALDSHIERARKIET
Affaldshierarkiet er en model, som kan hjælpe os, når vi skal gøre noget ved affaldet.  
Jo længere oppe affaldet befinder sig – jo bedre. 

AFFALDSFOREBYGGELSE

GENBRUG

GENANVENDELSE

BORTSKAFFELSE

ANDEN NYTTIGGØRELSE

Affaldshierarkiet kan hjælpe politikerne, 
når de skal vedtage nye love eller træffe 
andre beslutninger om affald. Den kan 
også hjælpe dig og mig, når vi skal tænke 
over, hvad vi kan gøre ved affaldet i vores 
hverdag. 

Her er modellen vist som en tragt. Jo længe-
re oppe affaldet befinder sig – jo bedre. Vi vil 
 faktisk helst undgå, at noget affald ender nede  
i spidsen af modellen. 

Modellen kan bruges til at forklare, hvorfor affaldet 
i naturen er en rigtig dårlig idé. Affaldet i naturen er 
endt i en blindgyde, hvor det hverken bliver genbrugt, 
genanvendt eller gjort nyttig på anden måde.  

Affaldsforebyggelse
Det bedste, du kan gøre, er helt at 
undgå at skabe affald. Du kan for 
eksempel købe færre ting. Køb kun 
det, du skal bruge, og køb ting der  
har høj kvalitet, så de holder længe-
re. Det er også vigtigt, at virksom-
hederne producerer ting, der holder 
længere, og at de bruger mindre 
emballage. 

Genbrug
Genbrug er når en ting bliver brugt 
igen af nogen andre. Du kan måske 
give ting, du ikke længere bruger, til 
nogen, der har brug for dem. Det er 
også genbrug, hvis du skal have en 
ny mobiltelefon og sælger din gamle 
til en anden – eller hvis din lillebror 
arver dit tøj. Produktet ændrer ikke 
egenskab, men det kan godt være at 
det bliver sat lidt i stand, vasket osv. 

Genanvendelse
Når affald bruges som råmateriale 
til nye ting, kaldes det for genanven-
delse. Det er for eksempel genan-
vendelse, når brugte metaldåser eller 
glasflasker smeltes og bruges til nye 
beholdere. Det er også genanvendel-
se, når plastlåg fra mælkekartoner 
laves om til mælkekasser, og når 
madaffald bliver til biogas.

Anden nyttiggørelse
Når affald kan bruges til noget, som 
ikke er genbrug eller genanvendelse 
kaldes det for ”anden nyttiggørelse 
af affald”. Det kan være, at affaldet 
brændes af i et forbrændingsanlæg, 
og bruges til at producere varme. 
Noget affald kan måske fyldes under 
veje eller bygningsværker, hvor det 
kan erstatte grus eller jord.

Bortskaffelse
Ordet bortskaffelse er lidt mærkeligt, 
for affaldet forsvinder ikke. Det læg-
ges for det meste i et affaldsdepot. 
Det kan fx være affald, der kan for-
urene grundvand, søer, vandløb eller 
luften. Der kan også ligge affald, der 
ikke er så farligt, men som heller ikke 
kan brændes af eller genanvendes. 
Danmark er heldigvis et af de lande, 
der deponerer mindst affald.



Idéer og links
www.kendditaffald.dk

Udarbejdet af Miljøstyrelsen. Det nytter at sortere. 
Se, hvad jeres affald bliver til. Myter og fakta om 
sortering. Følg jeres affald på Facebook.

www.genbrugsstationerne.dk

Her kan I finde en genbrugsstation i nærheden, hvor  
I kan aflevere jeres affald eller aftale et besøg.

www.pinterest.com

På denne hjemmeside er der uanede mængder af 
ideer i alle retninger. Der er rigtig mange genbrugsi-
deer til alverdens ting, som vi ellers smider væk. 

Søg på fx: genbrug – så kommer der masser af ideer 
og emner frem.

www.affald.dk 

Et godt sted at starte, hvis I vil arbejde med affaldsun-
dervisning lige fra de ældste børnehavebørn til ung-
domsuddannelserne. Indgang for lærere og pædagoger, 
der gerne vil have undervisningsforløb, aktiviteter og 
baggrundsviden. Hjemmesiden er et samarbejde mellem 
16 affaldsselskaber og kommuner. Tema om henkastet 
affald.

www.mindthetrash.dk

En online læringsportal om affald og ressourcer for  
4.-6. klassetrin i grundskolen. 

www.daaserydderen.dk

Dansk Retursystem har i mange år sat fokus på mil-
jø, affald og genanvendelse med en skolekampagne 
og konkurrence målrettet til 2.-3. og 4.-5. klassetrin. 
 Hjemmesiden har sjove spil, undervisningsmaterialer, 
konkurrencer, information og meget mere.

danmarksnatur



INSPIRATION TIL LANDS- 
INDSAMLINGEN AF AFFALD
Hvert forår deltager børn fra hele Danmark i Danmarks Natur-
fredningsforenings affaldsindsamling i naturen. 

Børnene er med til at fjerne mange tons affald. Samtidig lærer 
børn og voksne rundt omkring i skoler, fritidsordninger og 
børnehaver en masse om affald, genbrug, sortering, kredsløb, 
ressourcer og naturen. Takket være den store, fælles indsats 
får vi en renere og smukkere natur, der også bliver et sikrere 
levested for de vilde dyr. 

I Danmarks Naturfredningsforening vil vi være med til at sikre, 
at børn kan vokse op i et land, hvor vi passer godt på vores 
naturressourcer, og hvor vi kan møde smuk, spændende og 
ren natur med masser af liv og oplevelser. 

Inspirationshæftet her er udgivet både til jer, der deltager i 
indsamlingen, og til alle andre, der gerne vil arbejde aktivt 
med affald, genbrug og natur.
 

 
Del fotos på Instagram #affaldsindsamlingen

  
Del fotos og historier på Facebook 

www.facebook.com/danmarksnaturfredningsforening

Læs mere om indsamlingen
På hjemmesiden www.affaldsindsamlingen.dk kan I læse meget mere 
om affaldsindsamlingen. Følg med i, hvor meget der bliver samlet ind, og 
hvad børnene finder. Tilmeld jer eventuelt også årets søndagsindsamling, 
og find links til mange andre gode affaldshjemmesider, -materialer og 
-projekter.


