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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 natur-
ressourcer, 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 ind-
samlingen, og til alle andre, der gerne vil arbejde aktivt med affald, 
genbrug og natur.

AFFALDLANDSDÆKKENDE 
INDSAMLING AF

– også om søndagsindsamlingen for familier, foreninger og 
andre, som har lyst til at være med til at rydde op i naturen.

På hjemmesiden www.affaldsindsamlingen.dk  kan I læse  
meget mere om affaldsindsamlingen. Følg fx med i, hvor 
meget der bliver samlet ind.

LÆS MERE OM 
INDSAMLINGEN
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AFFALDSINDSAMLING 2019 INSPIRATION TIL EN GOD DAG!

             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 genanvendelse. 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 genbrugsplads. Nogle steder har de en formidler, 
der viser rundt på pladsen. Husk at lave en aftale med pladsen 
forinden.

Måske har I allerede en ide 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 ekstra hænder, kan I spørge, om nogle forældre kan 
hjælpe. 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?

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

           DET KORTE FORLØB (ET PAR TIMER)

Hvis tiden er knap, eller I bare mest 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 intro-
duktion til affaldssortering. I kan evt. medbringe en lille sæk 
med nøje udvalgt affald, som skal sorteres. Den skal indeholde 
almindeligt 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 under-
vejs skiftes, 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? 

1

2

4



SKOVBY FRISKOLE 
i Guldborgsund fandt en flaskepost 
fra 1999. Ifølge eleverne var den godt 
nok gammel, for den var jo ældre end 
dem selv. Den kunne Herfølge Skole 
dog godt stikke – de fandt nemlig et 
fotografi fra 2. verdenskrig. 

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 #affaldsind-
samlingen.

Her har vi samlet nogle 
oplevelser og sære fund 
fra de sidste års
 indsamlere.

GODE OPLEVELSER

”Børnene har 
gået meget op i at 

være miljødetektiver og 
har belært deres forældre.” 

- Rønbjerg natur og 
udelivs børnehave

”Et røntgen-
billede, en pung 

med personlige papirer 
(blev afleveret til politiet), 

fyrværkeri.” 
- Hyldgårdsskolen, 

Ikast

”Vi 
fandt bl.a. et 

stort plastikrør, en hel 
bunke reklamer, sugerør 

og glasskår. Og så en hel del 
cigaretskod! Der sad en del 

snegle på skraldet som børnene 
forsigtigt satte ned i græsset.” 

- Børnehuset Tryllestien, 
Hvidovre

”Det 
er ufatteligt, 

hvor mange cigaret-
skod, der ligger overalt. 

Det er utælleligt.” 
Den Classenske 

Legatskole, 
København

”Plæneklipper-
rotor, cigaretskod, 

bind, graviditetstests, 
bildæk, cykelpumpe, batte-

rier. Plastikbestik og ødelagte 
fodbolde.” 

- Aktivitetshuset Skrivers-
vej, Viborg

MÆRKELIGE FUND FRA SIDSTE ÅR

BØRNEHUSET FUGLSANG 
i Aalborg fandt en mærkværdig jern-
konstruktion, og børnene var ikke i 
tvivl om, hvad der var sket – sådan 
en konstruktion kunne udelukkende 
stamme fra julemandens kane. Den 
umiddelbare vurdering lød på, at han 
måtte have tabt den i spidsbelastnings-
perioden omkring juletid.

EN SKOLE I VANLØSE 
fandt en herresko i str. 55 og en 
børnehave fandt en udbrændt bil. Det 
allermest mærkelige fandt dog sted i 
Rødding, hvor skoleelever fandt en død 
kat med et mumificeret hoved! Billederne er stock billeder og ikke billeder af de faktiske fund
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HVORFOR 
GØR DE DET?
Når man spørger folk, hvorfor de smider affald, 
har de fleste altid en bortforklaring eller en dårlig 
undskyldning. Måske kan I diskutere, hvad der er i 
orden og hvad der ikke er i orden.

DET SIGER FOLK

Forklaringerne er mange, når man spørger 
folk, hvorfor de smider affald i naturen. Her 
er svarene fra en svensk undersøgelse.

• Det bliver nedbrudt i naturen 41 %
• Jeg var doven 15 %
• Der var ingen papirkurv 39 %
• Papirkurven var fuld 18 %
• At der allerede lå en masse skrald 3 %
• Det jeg smider er ikke rigtig skrald 22 %
• Andet 6 %

Lad eleverne diskutere, hvem af de forskel-
lige figurer, der har ret eller ikke har ret. 
Hvorfor mon de siger, som de gør? De er 
jo voksne mennesker, der måske også har 
lært om affald i skolen.

SKRALDESPANDEN VAR FULD 

18%

?

DET BLIVER NEDBRUDT I NATUREN

41%

DER VAR INGEN SKRALDESPAND

39%

ANDET

6%

JEG VAR DOVEN

15%

AT DER ALLEREDE LÅ EN MASSE 
SKRALD 

3 %

DET, JEG SMIDER, ER IKKE RIGTIG 
SKRALD

22%

KAN MAN VÆRE UHELDIG?

Kan man overhovedet sige, at nogen har smidt noget affald ved 
et uheld? Der er sikkert en lille bitte del af affaldet, der ligger 
og flyder på gader, stræder og i naturen, der er endt der ved et 
uheld. 

• Måske har vinden har fået fat i noget papir fra et bord? 

• Måske er noget faldet ud af lommerne, når man har taget  
hænderne op? 

• Måske er noget faldet ud, hvor man er steget ind i en bil?  

• Måske er noget faldet af en lastbil? 

• Måske kan I sammen finde på mulige og umulige forklaringer 
på, hvorfor affaldet er endt i naturen.
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DET SIGER FOLK HELDIGVIS OGSÅ

Selvom folk har masser af bortforklaringer for, 
hvorfor de har smidt affald, så ved langt de fleste 
godt, at det ikke er i orden. Måske kan I diskutere, 
hvorfor det er dårligt for mennesker og for natu-
ren, når der bliver smidt affald. Svarene neden-
under stammer fra københavnere – måske kan I 
bruge dem som inspiration.

• “Det kan ødelægge planter, træer, græsset og 
vandet”. 

• “Dyr kan komme til skade, hvis de prøver på at 
spise det”. 

• “Børn må ikke komme til skade”. 

• “Det er jo ikke fedt for andre, hvis de kommer til et 
sted, hvor det sviner” 

• “Man skal efterlade et sted, som man selv ønsker 
at finde det”. 

• “Folk skal jo ikke blive generet af det, hvis det 
blæser hen på dem”. 

• “Det er synd for dem, der holder vores by og natur 
ren, hvis de skal samle det op alle mulige steder”. 

• “Jeg vil gerne hjælpe med at holde naturen ren”.

DE USKYLDIGE AFFALDSSKURKE

Vi har kun én gruppe affaldsskurke, som vi ikke kan 
skælde ud. Det er fuglene! 

Særligt måger og kragefugle er slemme til at hive 
affald ud af papirkurvene. De leder efter madrester, 
men resultatet er, at det bagefter flyder over det 
hele. Dog arbejdes der på mange steder med at 
lave låg og andre mekanismer, så fuglene ikke kan 
få fat i affaldet. 

Ude i naturen finder man tit affald langt fra, hvor 
det er smidt. Det er ofte forskellige kragefugle, der 
tager papir eller plastik, hvor der har været mad i. 
De flyver det i sikkerhed og hakker det i småstyk-
ker, fordi det lugter af mad. På den måde spredes 
affaldet endnu mere.

Tidligere var ræve også gode til at sprede affaldet, 
men så blev der sat træ eller tråd rundt om affalds-
poserne, så de ikke kunne ødelægge dem.
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100
METER OG
10.000
STYKKER AFFALD
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AKTIVITET: 
100-METER-TEAMET

Mål 100 meter strand op og saml og 
tæl alt affald. Flere grupper kan have 
deres egen 100-meter-strand. Der er 
mere end 8000 kilometer kystlinje i 
Danmark. 

I kan gange jeres fund med 10, så har 
I en idé om, hvor meget der ligger på 
en kilometer. Dét kan I så gange med 
8000, og så har I lige pludselig en idé 
om, hvor meget affald, der sikkert ligger 
på de danske strande lige nu.

Vælg hver et stykke affald 
fra bunken og fortæl en 
kort historie om, hvor det 
kommer fra, og hvordan 
det er endt på jeres 
strand.

Vores strande er ægte natur – her bor 
der ingen, og der er ikke mennesker det 
meste af året. Alligevel kan man finde af-
fald på alle strande i Danmark både som-
mer og vinter. Naturligvis er der mere 
affald på populære badestrande om 
sommeren. Strande i Danmark kan have 
op til flere tusind stykker affald pr. 100 
meter. Der er store forskelle på grund af 
vind og strøm, og her går det værst ud 
over Skagen med næsten 10.000 stykker 
affald pr. 100 meter. 

Stranden ændrer sig hele tiden på 
grund af tidevand, bølger og vind. Men 
affaldet bliver ofte liggende. Så i marts 
er det 7-8 måneder siden, der sidst 
var strandgæster, men affaldet ligger 
der stadigvæk. Vinden og bølgerne 
har naturligvis også smidt affald op på 
stranden gennem vinteren.

VRAGGODS ELLER AFFALD?

Alt af værdi på stranden tilhører ejeren. Oftest er det staten eller kommunen, der ejer 
strandene. Det er en lov fra gamle dage om vraggods. Her skyllede der ofte værdifulde 
skibslaster op på stranden.

Reglerne er ret lette. Er det småt og har ikke nogen værdi – små plastikting, tovværk, 
pinde, småt skrammel og lignende – kan det fjernes. Langt det meste af det affald, der 
skyller op eller er smidt, er værdiløst.

HVEM ER STRANDBANDITTERNE? 

Det er naturligvis strandgæsterne – altså alle os, der bruger stranden om sommeren. En 
del affald kommer dog også fra aktiviteter på havet. Det kan være containertransport, 
færger og krydstogtsskibe, offshore industri (olie- og gasplatforme), illegal dumping på 
havet og tabt eller efterladt fiskeriudstyr som net og liner.

Der ender langt mere i havet end på stranden, for når affald først er blæst i vandet, så 
kommer det ikke lige sådan op igen. Verdenshavene er ekstremt udsatte, fordi affald fra 
hele verden havner i de store sammenbundne oceaner. 

3 SMÅ 
AFFALDSLEGE

Medbring en dug eller 
andet, der kan bruges til 
at dække over 10-20 ting, 
I har fundet på stran-
den. Kig på tingene i to 
minutter og dæk dem til. 
Vent to minutter og lad 
så børnene huske tingene 
– altså en almindelig 
kimsleg.

Vælg hver et stykke affald 
fra bunken, og vis det 
ikke til de andre. Sæt jer 
to og to med ryggen mod 
hinanden med jeres affald 
i hånden. Jeres partner 
skal nu gætte, hvad det 
er, ved at stille 10 ja/nej-
spørgsmål, som I selvføl-
gelig skal svare ærligt på. 
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DYT–DYT,
SKA’ VI BYT’?
Vi har alle mange ting derhjemme som ikke 
bruges mere. De ligger blot og samler støv, og 
det er jo fjollet. Det er bedre at give dem 
væk eller måske bytte dem til noget 
andet. Her er et par idéer til 
godt gratis genbrug.

GENBRUG OG GENANVENDELSE 

Genbrug er guld! Det er mest ressourcebe-
sparende. Genbrug er fx at vaske en flaske 
og bruge den igen – eller at overtage en 
brugt jakke fra ens bror eller søster.

Genanvendelse er godt, men næstbedst! 
Ved genanvendelse nedbrydes et mate-
riale for at kunne genskabes, og det koster 
selvfølgelig noget energi. Genanvendelse 
er fx at smelte dåser om til nye dåser eller 
at lave gamle aviser om til ny papirmasse.

BYTTEDAG

I kan arrangere en byttedag i 
børnegruppen, klassen eller 
årgangen. Her kan I bytte det 
legetøj, spil, tøj og andet, som 
børnene er blevet for store til 
eller ikke leger med mere. Sørg 
for at lave nogle gode og enkle 
regler for, hvordan der byttes, 
så det går retfærdigt til. Det er 
naturligvis vigtigt, at ingen går 
hjem og er kede af det, og at 
ingen bliver snydt. 

Man kan fx bede alle om at 
tage højst 5 stykker legetøj 
med. Så får man fx en knap 
for hvert enkelt stykke legetøj, 
man har med, og skal lægge en 
knap for hvert stykke legetøj, 
man tager med hjem. 
Det legetøj, der er tilbage, 
når dagen er slut, kan måske 
samles til en legekasse i børne-
haven eller fritidsordningen. I 
kan måske også bare lave en 
indsamling af brugt, men godt 
legetøj til børnehaven. 
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BYTTEREOL

Hvis I har et ledigt hjørne på skolen eller i børnehaven, kan I sætte 
en reol op, der fungerer som byttecentral – måske permanent eller 
bare i perioder. Her kan børnene aflevere deres brugte bamse, 
når den ikke længere vil krammes, og her kan de måske finde lige 
netop dét old school PS3-spil, de længe gerne har villet prøve.

Hvis I har mere reolplads, kan I måske opfordre forældre til at 
aflevere brugt børnetøj, som andre forældre på skolen eller i bør-
nehaven kan få glæde af. Brugt børnetøj er altid i høj kurs. Især i 
perioder, hvor børn vokser meget, og de langt fra når at slide tøjet 
op, før det er for småt. På den måde får man ryddet op i skuret 
eller på loftet til glæde for andre og miljøet. 

Byttereoler kræver dog lidt arbejde med at holde orden og smide 
ud. Så nogen skal fast have den opgave, dagligt eller ugentligt.

GENBRUG FOR SJOV

En gammel hat, et par sjove sko eller 
nogle store briller. Det ligger måske bare 
på loftet eller i kælderen og fylder. Lav en 
indsamling blandt forældrene på skolen 
eller i børnehaven, så udklædningskassen 
kan blive fyldt op. Det behøver ikke at 
være nye og fine prinsessekjoler og ridder-
rustninger alt sammen. Hatte, sko, jakker, 
parykker og gammelt fastelavnstøj kan 
sagtens bruges. Udklædningskassen kan 
bruges både til teaterforestillinger, små 
dramastykker, leg og fastelavn. Skulle I få 
samlet for meget tøj sammen, kan det bare 
afleveres til genbrug.

SPØRG JER SELV

• Hvad kan vi undvære?
• Hvad har ligget ubrugt i over et år?
• Hvad får vi aldrig brug for, men er for 

godt til at smide ud?

11
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EN RIGTIG 
SKOD-DAG 
I SKOLEN

SKODTID

Når man smider et skod på gaden eller i naturen, forsvinder 
det desværre ikke. Det kan tage årevis, før et cigaretskod 
forsvinder fra naturen – der er nemlig plastik i filtrene, som 
ikke forgår. Plastikken fra skoddet bliver over tid nedbrudt til 
mikroplast, som er ekstremt små stykker plastik. De er så små, 
at de ender i dyr, jord, grundvand, sø, å og hav.

Skod fra cigaretter er Danmarks mest 
almindelige stykke affald. Der smides tæt 
på 8 millioner skod om dagen i vores lille 
land – det bliver til mere end 3 milliarder 
om året!

Derfor sætter vi i år fokus på de svedne 
skod – som noget helt nyt har vi bedt alle 
indsamlere om at tælle skod på deres ind-
samling og indberette dem efterfølgende, 
ligesom vi også gør med dåser. Vi er vildt 
spændte på at se, hvor mange der bliver 
fundet!

SKODHISTORIE

Siden 1953 har man kunnet købe cigaretter med filter, og siden 
har filtrene, dem vi kalder skod, flydt på gader, pladser og i 
naturen. Filtret blev populært, fordi man ikke får tobakssmulder i 
munden, og indtil for nylig har de fleste troet, at filtret gør  
cigaretten mindre sundhedsskadelig – men det gør det desværre 
ikke. Cigaretfiltre hjælper altså hverken rygerne eller naturen.
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SKODGIFT

Cigaretskod indeholder skadelige stoffer som nikotin, bly, cadmium 
og tjærestoffer. Meget få ved, at skoddene er giftige for vores miljø. 

Uundgåeligt spredes de forskellige giftige stoffer i naturen. Forsk-
ning viser, at de kan forgifte levende organismer, når skoddene 
ender i vandløb, søer og hav.

Mange synes ikke, at deres cigaretskod er rigtigt affald – for de er 
så små. Mange tror også, at deres skod blot forsvinder efter kort 
tid på jorden.

DET ER TOTALT SKOD 
– HJÆLP OS MED AT 
TÆLLE CIGARETSKOD!

På årets indsamling prøver 
vi noget helt nyt! I er vant 
til at indberette affald i kilo 
og dåser med og uden pant. 
Det gør vi stadig. Men i år 
spørger vi også, om I vil tælle 
og indberette cigaretskod. 

Det lyder måske totalt klamt 
og totalt skod, men det bli-
ver også totalt fedt at finde 
ud af, hvor mange skod, vi 
alle kan finde til sammen. 
Husk handsker, så går det 
som en leg – hvor mange 
kan I mon finde? Tip: Brug 
en separat pose til skod, så 
er de nemmere at tælle, når I 
kommer hjem.

Vi sætter i år fokus på 
cigaretskod i naturen. Hver 
dag havner millioner af skod 
i naturen. Det er grimt at 
se på, og så er det skidt for 
dyrene og miljøet.

AKTIVITET: 
SKODMATEMATIK

1: Hvor meget vejer et cigaretskod? Det kommer an på mærket, 
hvor langt ned cigaretten er røget, og om det opsamlede skod er 
vådt eller tørt. I kan i klassen samle 10 eller 20 skod og veje dem 
for at få en gennemsnitsvægt pr. skod. Så kan I samle løs og blot 
veje hele molevitten for at finde ud af, hvor mange I har fundet. 
Hvis I fx har 1 kg, og hvert skod vejede 0,5 gr., så er der cirka 
2000 skod! 

2: I kan også måle længden på et skod og regne ud, hvor langt jeres 
skod i alt kan nå – rundt om skolen måske? I kan også tage udgangs-
punkt i de millioner af skod, der hver dag smides i Danmark – hvor 
langt rækker 8 millioner skod? Og hvor mange skod skal der egentlig 
til for at nå til New York fra jeres by – eller måske til månen?

1

2



Plastik er en stor del af vores hverdag. Tænk på plastposer, plastflasker, 
kuglepenne, låg, computere, telefoner og alt muligt andet. 

Plastik er et billigt og stærkt materiale, og derfor er det i mange år 
blevet brugt til alverdens produkter. 

Men i takt med at verden får mere og mere plastik, så ender mere og mere i 
naturen og vores store oceaner – det er et stort problem for blandt andet dyrene.

EN VERDEN AF 

PLASTIK
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PELSEDE PATTEDYR I PLASTIK

I England har man undersøgt 2174 plastikflasker, der var smidt i 
naturen. I flaskerne fandt man 230 døde dyr – blandt andet 118 
spidsmus og 59 rødmus. Små dyr som disse er vigtige for føde-
kæden i naturen. Spidsmusen lever kun af insekter og er med til 
at skabe en god balance. Rødmusen lever kun af plantemateriale 
og er samtidig føde for ræv og rovfugle som fx ugler. Meget 
andet affald er naturligvis også til fare for dyrene. De kan sidde 
fast i dåser, plastikposer, emballage og meget andet. Dyrene kan 
lide længe, før de dør.

DEN USYNLIGE FARE

Plastik nedbrydes af slid, vind, bølger og sollys. Er plaststykkerne 
mindre end 5 millimeter, kaldes det mikroplast. Dyr kommer fejl-
agtigt til at spise mikroplasten, da de tror, det er noget spiseligt. 
Desværre udskilles de bitte små stykker plast ikke, men ophobes 
i dyrenes kroppe. Plasten samler sig i dyrets mave og fylder i 
stedet for rigtig mad. Plastens miljøfarlige dele kan ophobes i 
fedtvæv og gøre stor skade i resten af fødekæden – og i sidste 
ende – os selv.

Måske kan I lave en sjov video, historie eller sketch om plastik. 
Den kan handle om problemet med plast eller hvordan, man kan 
løse det. I kan vise den eller optræde med den - eller udsende 
den på forældreintra, så de også kan blive klogere? 

Som inspiration kan i søge på YouTube på ’Poseidon attacks lit-
terbug’ eller ’slik kan dårlig stemning løse plastpose-problemet’.

AKTIVITET: 
EN P-FRI DAG

Kan man i dag overhovedet leve én dag uden plastik? I kan 
undersøge og lave lister over, hvor vi bruger og misbruger 
plastik, både den synlige og den usynlige. 

En sjov start kunne være at gennemgå tandbørstningen. Her 
er tandbørsten lavet af flere slags plastik. Tandpastatuben er 
af plast, og det er låget også. Tandtråd og tandstikker er også 
lavet af plast.

I kan også – i bedste Robinson Crusoe-stil – prøve at vælge 
10 ting, I må tage med på en øde ø, som ikke må være lavet 
af plastik. 

I kunne også aftale at prøve et helt døgn uden plastik. Man 
må ikke røre ved plastik eller bruge noget, der har plastik 
indbygget. Man kunne starte med 100 point: Hver gang man 
bruger eller rører ved noget, der er plastik i, mister man fx 5 
point. Et helt døgn uden plastik er nok besværligt, så hvor 
mange point har I tilbage, når døgnet er gået?

PLASTIK OVERALT!

Find ud af sammen med eleverne, hvor meget plastik, der er 
i klassen, i skoletasken, på værelset. Lav måske en liste eller 
en oversigt. 

I kan også finde ud af, hvor meget usynlig plastik, der findes 
i jeres omgivelser – er der mon plastik i fx tøj, kosmetik og 
shampoo?
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Vi har haft øl- og sodavandsdåser i mere end 60 år i Danmark. I dag har vi et godt pantsystem, 
så de allerfleste dåser kommer tilbage til butikkerne og dermed kan genanvendes – de smeltes 
om og bliver til dåser igen. Men mange hundrede millioner dåser, som vi har købt i Tyskland, 
har ingen pant. Mange af disse ender desværre i naturen. Affaldsindsamlingen finder hvert år 
over 100.000 dåser uden pant i naturen.

Her er inspiration til et par lege og aktiviteter med disse dåser. Efter endt leg skal de 
naturligvis blot afleveres på genbrugspladsen eller i dåseautomaten.

           DÅSEBOWLING

Sæt dåserne på række eller 
i to rækker forskudt, så de 
kan vælte flere ad gangen. 
Så kan børnene trille en 
bold på fx 3 meters afstand 
og prøve at vælte dåserne. 
Justér eventuelt afstanden, 
så de kan ramme. I kan 
bruge forskellige boldstør-
relser. 

1

           DÅSETÅRN

Byg i højden med dåserne. 
Lad eleverne prøve at 
stable dåserne på forskel-
lige måder. Direkte oven på 
hinanden eller som pyrami-
deform eller helt efter egne 
idéer. Der kan måles i lag, 
dåser eller i centimeter.

2

DÅSER, DÅSER OG ATTER DÅSER!
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           DÅSESKJUL

For de lidt større børn – en super gemme-snige-løbe-leg! Sæt 
en dåse på et lidt åbent sted med mindst 5-10 meter til nærme-
ste skjulested. Der skal være mange skjulesteder rundt om. Den 
der er ’dåsemester’ starter legen ved at stå ved siden af dåsen 
og tælle højt til fx 50.

Børnene gemmer sig inden for et aftalt område. Dåsemesteren 
skal nu gå forsigtigt væk fra dåsen og prøve at finde de andre. 
Opdager dåsemesteren en, skal den opdagede og dåsemeste-
ren løbe hurtigt tilbage og røre dåsen. Når dåsemesteren først 
dåsen, er den, der er set, fanget i dåsen – dåsemesteren råber 
fx ”William i dåsen!”. Det betyder, at William er fanget i dåsen. 
Hvis det omvendt er den opdagede, William, der når dåsen først 
og råber sit navn, må han løbe i skjul igen, mens dåsemeste-
ren har lukkede øjne. Er der nogle der er vakse og opdager, at 
dåsemesteren er langt væk fra dåsen, kan de løbe hen og befri 
alle ved at sparke til dåsen og råbe ”alle fri!”. Legen slutter, når 
dåsemesteren har fanget alle i dåsen. Hvis det går trægt, kan 
der skiftes dåsemester på tid.

Måske kan I lave en god ekstra aktivitet for de børn ”der er i 
dåsen”, hvis ventetiden er lang.

           DÅSEVIKING
 
Det gode have-vikingespil kan nemt spilles med dåser og med 
grene, man finder i naturen. Put lidt sand eller vand i dåserne, 
hvis de er svære at få til at stå i græsset, eller hvis vinden tager 
fat i dem. For de mindre kan man bruge en bold og trille den i 
stedet for at kaste med en pind. Tilpas banen, så den passer til 
børnenes alder og evner.

4

3

DÅSER, DÅSER OG ATTER DÅSER!
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HVOR ER

VÆK?
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Vi smider ikke affald derhjemme. Hverken i stuen, i køkkenet 
eller på badeværelset. Vi smider heller ikke affald i haven eller i 
opgangen. Vi smider det heller ikke, når vi er på besøg hos familie 
eller venner. Få smider det uden for huset eller henne om hjørnet. 
Men jo længere væk vi kommer, jo mere fremmed territorium vi 
befinder os på, jo mere affald smider vi. På torve og pladser, på 
togstationer og parkeringspladser. Folk smider affald ud af vindu-
erne på bilen, på rastepladser, i parker, på perroner og i naturen. 
Selv omkring skoler, hvor eleverne går, smides der en del affald! 
Nogle siger måske som bortforklaring, at de bare smed noget væk. 
Men hvor er væk? 

Væk er helt sikkert så langt fra os selv som muligt, eller et sted, 
hvor vi ikke kan se det. Det er også et sted, hvor affaldet ikke er 
vores problem – måske er væk et sted, hvor andre kommer og 
samler det op og ikke skælder ud? 

Er væk et anonymt sted, hvor der er så mange mennesker, at et 
stykke affald ikke gør fra eller til – fx på banegården?

I kan måske afprøve, om de mennesker, der bor i jeres by eller på 
skolen, gør det samme. Er der mere affald jo længere væk, I bevæ-
ger jer fra klasserne ud mod legepladsen, gården, idrætspladsen? 
Er der mere affald jo længere, I er væk fra husene og fx ned mod 
parken, idrætsanlægget eller naturen? Er der mere affald uden for 
jeres opgang end inde i opgangen?

I kan prøve at snakke med eleverne om, hvor væk er. Hvor ender 
burgerpapiret, der ryger ud af vinduet? Og hvor ender cigaret-
skoddet som bliver smidt på en sti? Blæser det mon væk, og hvor 
ender det så?

HJEMME PÅ GÅTURENPÅ SKOLEN
I NATUREN



ALT PÅ ET BRÆT 

Find forskelligt affald: Fx 
bananskræl, en dåse, et 
stykke plastik, et cigaret-
skod, et stykke papir og 
andet.

Tag et stykke træ og bank 
et søm eller skru en skrue 
gennem hvert stykke af-
fald. I kan placere affaldet 
i den rækkefølge, som 
børnene tror, de nedbry-
des – eller blot æstetisk. 
Hæng brættet op uden for 
klassen, så I kan se den. 
Alternativt kan I også 
grave brættet ned og 
grave det op hver måned 
for at kigge på det og se 
nedbrydningen. I kan også 
have to identiske affalds-
bræt – et gravet ned og 
et hængt op. Her kan der 
komme en god snak om, 
hvorfor materialer nedbry-
des forskelligt i luft og jord.

NEDBRYDNING

AF AFFALD
Tid kan være et svært begreb for børn helt op til mellemtrinnet. 
Derfor skal de have god visuel og fysisk hjælp til at forstå, at 
henkastet affald nedbrydes, eller forsvinder, i naturen med 
forskellige hastigheder. 

Nedbrydningstiden på æbleskrog, papir og måske tyggegummi 
er måske til at forestille sig. Men hvor mange år aluminiums-
dåser, plastik og specielt glas skal ligge, før det nedbrydes, er jo 
nærmest umuligt at forholde sig til. Her er forskellige måder at 
vise nedbrydningstiden på for forskelligt affald. Måske kan det 
give eleverne forståelse og indsigt i, at naturen er lang tid om at 
nedbryde kunstige, menneskabte ting.
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Nedbrydningstider for affald
Børn og voksne bliver ofte overraskede, når de hører, 
hvor lang tid affald bliver liggende i naturen, hvis vi 
ikke samler det op:

Appelsin- og bananskræller. 2-5 uger
Aviser......................................  3-12 måneder
Cigaretskod............................ 1-5 år
Tyggegummi........................... 5 år
Malet træ................................ 13 år
Materiale af nylon................. 30-40 år
Aluminiumsdåser................... 10-500 år
Plastikposer............................ 100-1000 år
Glasflasker.............................. 4000-100.000.000 år

Kilde: Institut for miljøvurdering
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MILLIONÅRS-SNOREN

I kan også lave en tidslinje. Læg en lang snor ud som en 
tidslinje - eller tegn med kridt i skolegården. Snoren eller 
kridtstregen må gerne være lang, fx 25-30 meter. Den første 
meter deles ind i måneder og repræsenterer et år. Derefter 
springer man i tidsinddelingen – vælg fx, at 25 cm er et år. 
Når tidslinjen repræsenterer 50 år, så kan man springe i tids-
intervallet igen: Fx 100 år pr. 25 cm eller 1000 år pr. 25 cm 
indtil tidslinjen repræsenterer 1 million år – den kan selvføl-
gelig også være kortere.

Markér tidsintervallerne på snoren med manillamærker, 
laminerede papirstykker eller skriv det med kridt, hvis I er i 
gården. Tidsintervallerne gør, at eleverne kan se, hvor langt 
ude i fremtiden de er, når de går ned langs tidssnoren.

Nu kan I gå til tidslinjen på flere måder. Affaldet kan natur-
ligvis være udlagt hele vejen ned, og eleverne kan fx gå lang-
sommere og langsommere ned langs linjen for at illustrere, 
hvor lang tid naturen er om at nedbryde. 

Eleverne kan I grupper også lægge affaldet rigtigt ud, og så 
skal den anden gruppe tjekke, om det passer. De kan også 
med vilje lave tre fejl, som de andre skal finde. 

I kan også lave en slags gå-kimsleg. Her har deltageren bind 
for øjnene eller står med ryggen til, når affaldet lægges ud. 
Så har eleven fx 1-2 minutter til at gå ned og eventuelt tilba-
ge langs tidslinjen. Eleven skal så stå med ryggen til tidslinjen 
og fortælle, hvad der lå, og hvis det skal være ekstra svært, 
hvad der lå ved hvilket årstal. Sæt gerne to og to sammen, en 
løser opgaven og en kontrollerer.

FØL DIG FREM I TIDEN

I kan også binde snor mellem fx træer og lygtepæle. Bind 
forskellige typer affald på i den rigtige rækkefølge – fx æble-
banan-papir-ispind-malet træ-batterier-plastflaske-dåse-glas. 
Giv børnene bind for øjnene, og så skal de gå ruten og føle 
sig frem. Eleverne kan gå to og to sammen, en med bind for 
øjnene og en uden, der fortæller, om der mærkes rigtigt.
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BILKAS AFFALDSSKOLE

I Bilka landet over kan skoleklasser og børneinstitutioner 
komme på besøg i den lokale Bilka. Her kommer klassen på en 
spændende tur bagom butikken og får set og oplevet, hvordan 
de sorterer og minimerer deres affald. Et sjovt og lærerigt 
undervisningstilbud som et godt supplement til undervisningen 
hjemme i klassen. Kontakt den lokale Bilka.

KONKURRENCE 
OG AFFALDSSKOLE

HYPERMARKED  KONTAKTPERSON 2019 

Bilka Tilst  Charlotte Kirkegaard Taastrup - charlotte.kirkegaard.taastrup@bilka.dk - 8745 5623
Bilka Skalborg  Mette Mikkelsen - mette.helene.mikkelsen@bilka.dk - 9879 7626  
Bilka Hundige  Magdalena Cichocka - magdalena.cichocka@bilka.dk - 4395 5622
Bilka Odense  Linda Vessel - linda.vessel@bilka.dk - 6390 6622   
Bilka Ishøj  Tina G. Eriksen - tina.garlin.eriksen@bilka.dk - 4357 1621   
Bilka Slagelse  Sanne Funder - sanne.karina.funder@bilka.dk - 5856 6621   
Bilka Næstved  Line Trempenau - line.trempenau@bilka.dk - 5578 9617   
Bilka Holstebro  Jakob Møller - jakob.moeller.pedersen@bilka.dk - 9612 3651   
Bilka Esbjerg  Karina Sørensen - karina.hudecek.soerensen@bilka.dk - 7914 6619
Bilka Vejle  Signe Winther Søby Jepsen - signe.winther.soeby.jepsen@bilka.dk - 7641 6632
Bilka Kolding  Camille Krøldrup Søeberg - camilla.kroeldrup.soeeberg@bilka.dk - 7634 6627
Bilka Horsens  Charlotte Gram - charlotte.gram@bilka.dk - 7628 5620   
Bilka OneStop  Line Sloth - line.sloth@bilka.dk - 5578 8621   
Bilka Viborg  Malene Dahl - malene.dahl.andersen@bilka.dk - 8727 4622   
Bilka Sønderborg  Lea Hellesøe-Jensen - lea.hellesoee-jensen@bilka.dk - 7312 6607  
Bilka Herning  Ulla Graulund Biúndgaard
Bilka Hillerød  Kenneth E. Husted - kenneth.elsborg.husted@bilka.dk - 4877 2622  
Bilka Randers  June Trillingsgaard - june.trillingsgaard@bilka.dk - 8728 4622   
A-Z Hjørring  Malte Kronborg - malte.kolind.kronborg@bilka.dk - 9923 5321

BRUG LÅGET 

– hjælp miljøet og vind til klassekassen med Bilka og Arla®
Bilka og Arla® fortsætter successen med at indsamle plastlåg og 
støtter Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for en renere 
natur og et bedre miljø.

Siden 2015 har Bilkas kunder indsamlet 2,5 millioner mælkelåg, 
hvilket svarer til, at der kan laves 6.600 nye grønne mælkekasser. 
I 2019 kører kampagnen fra den 1. februar og frem til den 31. 
marts. I kan deltage i konkurrencen om et gavekort på 1.000 
kroner til køb af varer i det lokale Bilka Hypermarked. 

FYLD POSEN MED ARLA® PLASTIKLÅG

Vis den fyldte pose i Bilkas kundeservice og få udleveret en 
konkurrencekupon. Tøm posen med låg i den store mælkekarton 
ved Bilkas kundeservice og aflevér konkurrencekuponen i post-
kassen ved siden af. Der udtrækkes én vinder i hhv. februar og 
marts i hvert af vores 19 hypermarkeder.
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WWW.PLASTICCHANGE.ORG

En international – dansk baseret – miljøorganisation, som ønsker 
at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende 
forurening med plast i havene og miljøet. De har flere forskellige 
undervisningsforløb til folkeskolen.

WWW.PLAST.DK 

Brancheforening for danske plastvirksomheder.

WWW.AFFALD.DK 

Et godt sted at starte, hvis I vil arbejde med affaldsundervisning 
lige fra de ældste børnehavebørn til ungdomsuddannelserne. 
Indgang for lærere og pædagoger, der gerne vil have undervis-
ningsforløb, 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. Med mange gennemarbejdede og direkte anvende-
lige undervisningsforløb.

WWW.DAASERYDDEREN.DK

I en årrække har Dansk Retursystem sat fokus på miljø, affald og 
genanvendelse med en skolekampagner og konkurrencer målret-
tet til 0.-4. klassetrin. Hjemmesiden har sjove spil, undervisnings-
materialer, konkurrencer, information og meget mere.

WWW.GENBRUGSSTATIONERNE.DK

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

LINKS



Hvert forår deltager børn fra hele Danmark i 
Danmarks Naturfredningsforenings affaldsind-
samling 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, sor-
tering, kredsløb, ressourcer og naturen. Takket 
være den store, fælles indsats får vi en renere og 
smukkere natur, der også bliver et sikrere leve-
sted for de vilde dyr. 

TIL LANDSINDSAMLINGEN AF AFFALD
INSPIRATION

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. 

LÆS MERE OM 
INDSAMLINGEN

På AFFALDSINDSAMLINGEN.DK 
kan I læse meget mere. 

#AFFALDSINDSAMLINGEN
Del fotos på Instagram


