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Hvert forår deltager børn fra hele landet i Danmarks Naturfred-
ningsforenings affaldsindsamling i naturen. Børnene er med til at 
fjerne mange tons affald. Samtidig lærer børn og voksne rundt 
omkring i skoler, fritidsordninger, børnehaver og dagtilbud en 
masse om affald, genbrug, sortering, ressourcer og naturen. 

Takket være den store, fælles indsats får vi en renere og smukkere 
natur, der også bliver et sikrere levested for dyrene. 

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 og 
miljø, og hvor vi kan møde smuk, spændende og ren natur med 
masser af liv og oplevelser.

LÆS MERE OM INDSAMLINGEN 

På www.affaldsindsamlingen.dk kan 
I læse mere om affaldsindsamlingen. 
Find bl.a. tidligere materialer og følg 
med i, hvor meget der bliver samlet ind. 

Læs også om søndagsindsamlingen den 
26. april for familier og andre, som har 
lyst til at rydde op i naturen sammen 
med andre lokalt. 

AFFALDLANDSDÆKKENDE 
INDSAMLING AF
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INSPIRATION 
TIL EN GOD INDSAMLING

Affaldsindsamlingen er for alle. Nogle laver 
et længere undervisningsforløb bygget op 
om indsamlingen, mens andre blot samler 
ind et par timer en formiddag og vender 
tilbage til hverdagen bagefter. Alle hænder 
hjælper – tusind tak, fordi I er med!

          DET KORTE FORLØB (et par timer)

Hvis tiden er knap, eller I bare er til spontan affaldsindsamling, 
så er her et par råd til, hvordan I alligevel får meget ud af dagen. 

Inden I tager ud og samler ind, kan I øve jer i affaldssortering. 
En god, konkret måde at gøre det på er at lægge en lille bunke 
affald ud på gulvet eller i gården og i fællesskab sortere de 
forskellige typer affald – på den måde får I hurtigt styr på, at der 
er forskel på glas, papir, plastik og metal. 

Inden I skal ud at samle affald, så vælg et overskueligt område i 
nærheden af skolen eller dagtilbuddet. Når I er kommet afsted, 
kan I grovsortere affald undervejs i jeres indsamling. I kan evt. 
inddele børnene i hold, som hver samler én type affald – man 
kan skiftes undervejs. I kan også vælge at samle ind uden at 
sortere, hvis I hellere vil sortere al affaldet som en øvelse, når 
I kommer hjem fra indsamlingen. Imens I sorterer, kan I tale 
om affaldet. Hvor kommer det fra? Hvorfor skal det ikke ligge i 
naturen? Hvor skal det hen nu, og hvad kan det bruges til?

          DET LIDT LÆNGERE FORLØB

Som forberedelse til jeres indsamling er det oplagt at lave et 
tema om affaldshåndtering. Her kan I blive klogere på affaldets 
tur fra skraldespanden til … ja, hvor ender det egentlig? Tal om 
at mindske forbrug, genbrug, affaldssortering derhjemme og 
genanvendelse. Det allerbedste er, hvis vi kan mindske vores 
forbrug, men det er også rigtig godt at genbruge. Skal vi smide 
noget ud, er det godt at affaldssortere – vi kan nemlig gen-
anvende meget affald. Læs mere om dette og bliv skarpe på 
affaldshierarkiet her i hæftet. 

Hvis I har tid til det, kan I besøge den lokale genbrugsplads. 
Nogle steder har de en formidler, der viser rundt på pladsen og 
fortæller om, hvordan det hele foregår. Husk at lave en aftale 
med pladsen på forhånd.

Måske har I allerede en idé om, hvor I vil samle affald. Ellers kan I 
tage på en gåtur og finde et egnet sted. I kan også tale om, hvor 
I synes, der trænger til at blive gjort rent. Måske vælger I to for-
skellige steder, fx strand og skov, hvor I kan sammenligne affaldet. 

På selve jeres indsamling kan I grovsortere affald undervejs. I 
kan evt. inddele børnene i hold, som hver samler én type affald 
– man kan skiftes undervejs. I kan også vælge at samle ind uden 
at sortere, hvis I hellere vil sortere al affaldet som en øvelse, 
når I kommer hjem fra indsamlingen. Imens I sorterer kan I tale 
om affaldet. Hvor kommer det fra? Hvorfor skal det ikke ligge i 
naturen? Hvor skal det hen nu, og hvad kan det bruges til?

Vi bliver SÅ GLADE, hvis …
… I efter indsamlingen vil tælle og indtaste jeres resultat på 
www.affaldsindsamlingen.dk, når I er færdige. Vi spørger om 
antal kilo, antal dåser med pant, antal dåser uden pant – og i år 
spørger vi også om antal stykker plastik (husk, at der faktisk er 
plastik i et cigaretskod). Når I indtaster, bidrager I til det lands-
dækkende resultat.

1

2
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Børnehaven Rundkørslen, København
”Fantastisk arrangement og rigtig god 
læringsproces for børnene.”

HVAD SKAL/KAN I HAVE MED?
• Affaldsposer (fra deltagerpakken)
• Handsker i børnestørrelse
• Evt. refleksveste for større synlighed
• Evt. vaskeservietter
• Evt. en trækvogn til større affald

HVEM TAGER SKRALDET?
Som indsamlere har I selv ansvaret for, at 
affaldet sorteres og afleveres på genbrugs-
pladsen efter indsamlingen. I kan måske få 
hjælp af pedellen – eller evt. af kommunen. 
Nogle kommuner og affaldsselskaber giver 
nemlig en ekstra hånd på Affaldsindsamlin-
gen og afhenter affald.

Hvert år får vi masser af gode historier fra indsamlerne – og tak for det! I kan 
dele jeres oplevelser med os, når I efter indsamlingen indtaster jeres resultat 
på hjemmesiden. Skriv endelig! Det giver inspiration til andre indsamlere. 
Her har vi samlet nogle hilsner fra sidste års indsamlere.

GODE 
OPLEVELSER

Daginstitutionen, Ikast-Brande
”Vi oplevede, at der ikke var så meget affald i 
det samme område som sidste år – hvilket jo 
er glædeligt!” 

Børnehuset Elmegården, Favrskov
”Vi har arbejdet med affald en hel uge. 
Supervigtigt og rigtig sjovt.”

Vordingborg Ungdomsskole
”Vi mødte mange venlige mennesker, 
der kom med positive kommentarer 
om vores affaldsindsamling.”

Skolen på Islands Brygge, København
”Flere af eleverne sagde: Det vil vi gøre igen!”

Børnehaven Rævedalsvej, Aalborg
”Vi fandt mindre skrald i forhold til de 
seneste tre år – men vi var chokerede 
over mængden af cigaretskod!”

Kirkebakkeskolen, Vejle
”Indsamlingen er med til at 
skabe respekt for naturen.”

Waldemarsbo Efterskole, Faxe Ladeplads
”Selvom vi har samlet en del skrald i Faxe 
Ladeplads, så ligger der desværre stadig 
meget endnu.”

Ellebækskolen afd. Kildemark, Næstved
”Mange af børnene var rystede over de typer 
affald, der var smidt i naturen – men glade 
for at samle affald og rydde op.”
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Vi skal alle sammen blive bedre til at håndtere vores affald 
– og I kan hjælpe! Hvis I bliver klogere på affald, kan I måske 
hjælpe andre til også at blive klogere.

Hvad er en ambassadør egentlig?  Når man er ambassadør 
for noget, så værner man om det, interesserer sig for det og 
fortæller andre om det – man kan måske sige, at man gør god 
reklame. Derfor kan vi ikke få nok affalds-ambassadører, der 
kan viderebringe det vigtige budskab om, at vi skal mindske 
vores affald, blive bedre til at affaldssortere – og for alt i  
verden: Ikke smide det i naturen!

For at blive en god affalds-ambassadør skal man kende af-
faldshierarkiet, som viser, hvordan vi affaldshåndterer på den 
bedste måde. Vi skal gøre mest af det, der er i toppen og 
mindst af det, der er i bunden. Så hvis I bruger affaldshierarkiet 
som huskeregel i hverdagen, så er I allerede godt på vej til at 
blive ambassadører for den gode affaldshåndtering.

BLIV BLIV AFFALDS-AFFALDS-
 AMBASSAD AMBASSADØØRR
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AFFALDSFOREBYGGELSE

GENBRUG

GENANVENDELSE

BORTSKAFFELSE

ANDEN NYTTIGGØRELSE

AFFALDSHIERARKIET

Toppen af hierarkiet – det bedste, vi kan gøre! Affaldsfore-
byggelse går selvsagt ud på at forebygge affald. Det allerbedste 
er nemlig helt at undgå at skabe affald. Køb kun det, I skal 
bruge. Køb kvalitet, så det holder længere. Tag en mulepose 
med ud at handle, så I ikke behøver købe en bærepose. 
Undgå også unødvendige emballager.

Det næstbedste! Genbrug er, når en ting bliver brugt igen – 
evt. af andre. Genbrug kan også være, hvis en ting bliver brugt 
til et andet formål i stedet for at blive smidt ud. Ved genbrug 
får ting et nyt liv i stedet for at ende som affald – på den måde 
slipper vi for at købe nyt lige med det samme. Inden du smider 
noget ud, så overvej, om andre kan have glæde af det – et par 
sko kan måske være gamle for dig, men nye for nogle andre.

Skal vi smide noget ud, skal vi sørge for at gøre det rigtigt, så af-
faldet kommer det rette sted hen – meget affald kan nemlig 
 genanvendes. Genanvendelse er, når en type affald bliver 
nedbrudt til et råmateriale og bliver brugt igen til nye produkter 
– fx når dåser bliver smeltet om til nye dåser. Ved genanven-
delse slipper vi både for at brænde affaldet og for at hive nye 
råstoffer op af jorden. Men for at vi kan genanvende affald, så 
skal det sorteres inden. Derfor er det vigtigt, at vi affaldssorterer 
derhjemme og ikke smider alt i skraldespanden. Metal for sig, 
plastik for sig, glas for sig, pap for sig, madaffald for sig osv. 

Når vi ikke umiddelbart kan genbruge eller genanvende affald, 
smider vi det i skraldespanden som restaffald – det bliver typisk 
brændt. Selvom forbrænding er skidt, kan meget af dette affald 
dog stadig være til nytte.  Det kan være, at energien fra affalds-
forbrændingen bruges til at lave fjernvarme. Det kan også være, 
at affaldsrester efter forbrænding bruges til fyld under veje. 

Bunden af hierarkiet – det dårligste, vi kan gøre! Bortskaffelse 
af affald sker, når vi har med affald at gøre, som ikke kan bruges 
igen, men heller ikke kan brændes – det gælder fx nogle typer af 
byggeaffald. Den slags henlægger vi på et deponi – altså et sted, 
hvor man opbevarer affald. Bortskaffelse er også, når vi brænder 
affald uden at udnytte energien.

1

2
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EKSTRA AKTIVITET: TOP 5 OVER MÆRKER
Hvis I er helt optællingsvilde og har mod på at tælle mere end 
kilo, dåser og plastik, så kan det måske være interessant for jer 
at lave jeres egen top 5 eller 10 over mærker.

Hvert år laves der en international borgeroptælling af hvilke 
mærker eller brands, der flyder mest i naturen. I 2019 fik Coca 
Cola førstepladsen efterfulgt af Nestlé og Pepsi. Det er en liste, 
man ikke ønsker at ligge nummer 1 på! 

Hvilke mærker har I fundet flest af? Lav jeres egen top 5! Bag-
efter kan I evt. diskutere, hvad producenterne på jeres liste kan 
gøre for at undgå, at deres produkter havner i naturen.

VI BLIVER RIGTIG GLADE, hvis I efter jeres indsamling vil 
opgøre jeres resultat. Det er en sjov og meget lærerig aktivitet, 
hvor I bliver klogere på jeres affald – og bliver en del af det 
landsdækkende resultat.

Som I sikkert ved, optæller vi affald på Affaldsindsamlingen. Når 
indsamlingen er veloverstået, lægger vi alle resultater fra ugens 
indsamlinger sammen og offentliggør det landsdækkende resultat. 
Derfor bliver vi rigtig glade, hvis I vil være med til at opgøre 
jeres eget resultat og indtaste det på affaldsindsamlingen.dk. I år 
spørger vi, om det vi plejer: Nemlig antal kilo affald samt antal 
dåser med pant og dåser uden pant. Men vi spørger også, om I 
vil tælle en ny ting: Antal stykker plastik. 

I ÅR TÆLLER VI DISSE TING
• Antal kilo affald
• Antal dåser m. pant
• Antal dåser u. pant
• Antal stykker plastik

PÅ ÅRETS INDSAMLING TÆLLER VI OGSÅ PLASTIK 
– VI HÅBER, I ER MED PÅ DET! 
Sidste år talte I cigaretskod, og vi er stadig dybt imponerede 
over det engagement, I lagde for dagen – det samlede resultat 
var 1.500.000. Det er helt vildt! I år prøver vi noget nyt – nemlig 
plastik. Det gør vi, fordi vi på årets indsamling sætter fokus på det 
plaktikaffald, der hærger vores natur på land og langs kysterne. 

Det betyder ikke, at vi kun samler og tæller på kysterne – vi 
samler ind overalt i landet og tæller overalt i landet – præcis som 
vi plejer. Plastik, der ligger inde på land, kan nemlig meget nemt 
med vind og vejr ende på stranden og i sidste ende i havet.

HVILKEN SLAGS 
PLASTIK SKAL 
TÆLLES MED?
Alt, der er lavet af 
plastik eller indehol-
der plastik, kan tæl-
les med. Vurdér og 
tæl, så godt I kan. 

Et lille tip: Et cigaret- 
skod indeholder 
plastik – så et skod 
kan faktisk tælles 
med som et stykke 
plastik.



10

AKTIVITET: DANSKERNE ER KYSTFORKÆLEDE
Danmark er et lille land med masser af kystlinje. En 
stor del af danskerne kan besøge en strand tæt på 
deres hjem – og selv de danskere, der bor længst 
fra stranden, kan komme ud til vandet på en times 
tid i en bil. Det er helt unikt – vi er kystforkælede!

Ved hjælp af Google Maps kan I undersøge, hvor 
tæt danskerne bor på kysten – og måske sammen-
ligne med andre lande i Europa. Brug funktionen 
Mål Distance. 

I kan fx undersøge følgende:

• Hvor langt er der til stranden fra jeres skole? 
(Her skal I zoome langt ind!)

• Hvor i Danmark er der længst til kysten?

• Hvor mange kilometer kystlinje er der cirka 
rundt om Danmark? Hvad med Tyskland? Eller 
Litauen?

• Hvor langt har indbyggerne i Prag til en kyst? 
Eller Moskva? 

KYSTEN KYSTEN KRADSERKRADSER
Når vi tænker på stranden, fremkalder de fleste nok billeder af 
solens stråler, det varme sand og et smukt blåt hav. Andre tænker 
måske på Vesterhavets uendelige kyststrækning og majestætiske 
bølger. 

Desværre er virkeligheden ikke helt så billedskøn. Der er nemlig 
noget, der kradser på kysten.

Kigger man langt og bredt, så ser man det måske ikke. Men går 
man en tur og kigger ned i sandet, så er det svært at overse. Det 
handler selvfølgelig om de mange små stykker affald, der gemmer 
sig i sandet på de danske strande. Affald på kysterne er et ver-
densomspændende miljøproblem, som vi desværre også oplever 
i mindre skala i Danmark. Men før vi grubler videre over affaldet, 
så lad os lige kigge på, hvor heldige vi faktisk er i Danmark, når vi 
taler om kyst og strand.
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TOPSCORERE PÅ DE DANSKE STRANDE

• Uidentificerbare plastikstykker
• Stumper af snor og line
• Slik- og chipsposer
• Vatpinde
• Ispapir
• Låg til drikkevarer
• Cigaretskod

Kilde: WWF Verdensnaturfonden (2019): 
”Projekt Plastik-Smart”

HVOR KOMMER AFFALDET FRA?
Affaldet, vi finder på stranden, kommer fra forskellige kilder. No-
get affald kan være smidt direkte på stranden af strandgæster. 
Andet affald kommer inde fra land. Det kan fx være en chipspo-
se fra en grøft, som vinden har taget og båret ud til stranden og 
måske videre ud i havet. Til sidst er der det affald, der kommer 
langvejs fra. 

Noget af det affald, der ligger på stranden, kommer nemlig fra 
skibe eller fiskeri ude på havet eller endda fra andre lande! Hvis 
et stykke plastik ender i havet, kan havstrømme føre det alver-
dens steder hen – fx til Danmark. Det kan man sammenligne 
med en flaskepost! WWF Verdensnaturfonden har for nylig 
lavet en undersøgelse om kystaffald i Danmark – her fandt man 
affald fra mange andre lande – bl.a. Sverige, England, Spanien 
og endda USA!

På den internationale Coastal Cleanup 2019, hvor man holder 
kystindsamlinger i hele verden, fandt man også allermest plastik. 
På Top 10 over fund var bl.a. cigaretskod, mademballager, 
slikpapir, sugerør, plastikflasker, låg, bæreposer og mange andre 
småting.

HVILKEN SLAGS AFFALD ENDER PÅ STRANDEN?
Mange forskellige typer affald ender på kysten, fordi det både 
kan stamme fra strandgæster, skibe på havet eller fra andre 
steder i verden. Men det, der ligger allermest af, er plastik. 

Der produceres og bruges enorme mængder  plastik i hele 
verden – og samtidig er det et ekstremt holdbart materiale, som 
snildt kan holde til en tur over et helt ocean.

I undersøgelsen om kystaffald fra WWF fandt man ud af, at pla-
stik var den helt store ”vinder”. I boksen herunder kan I se, hvad 
der blandt andet blev fundet mest af.

På den internationale Coastal Cleanup 2019, hvor man holder 
kystindsamlinger i hele verden, fandt man også allermest plastik. 
På Top 10 over fund var bl.a. cigaretskod, mademballager, 
slikpapir, sugerør, plastikflasker, låg, bæreposer og mange andre 
småting.

AKTIVITET: JERES EGEN TOPSCORER-LISTE 
Hvis I holder jeres indsamling på en kyst, kan I undersøge jeres 
fund, når I kommer hjem og lave jeres egen topscorer-liste. Jeres 
fund kan måske også give anledning til undren og gode snakke.

• Hvor mange stykker plastik fandt I? Og hvad med fx metal og 
glas?

• Hvilke ting fandt I mest af? Slikpapir, cigaretskod, rebstykker 
eller noget andet?

• Var der fund, der undrede jer?

• Tal om, hvor jeres fund mon stammer fra og hvor længe det 
har ligget i naturen. Lav evt. jeres egne historier.

AKTIVITET: 100 METER-UDFORDRINGEN
Ved at lave en opmåling kan I få et godt billede af, hvor meget af-
fald der ligger på kysten. Mål 100 meter op og markér start og slut. 
Gå de 100 meter og saml og tæl al affald. I kan evt. gange dette tal 
med 10 for at få en idé om, hvor meget der ligger på 1 km. 
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PLASTIKKEN ER EN PLASTIKKEN ER EN 

OLDINGOLDING!!
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AKTIVITET: PLASTIKFLASKEN DER BLEV 500 ÅR GAMMEL
500 år er så lang tid, at det måske er svært at forestille sig. Prøv 
derfor at give jer i kast med dette tankeeksperiment: Forestil jer, 
at man kunne lave plastik for 500 år siden – det vil sige omkring 
år 1500. Forestil jer dernæst, at der blev lavet en plastikflaske 
på det tidspunkt. Forestil jer så, at man stillede flasken i en 
vindueskarm, hvor den kunne se hele verden. Her blev flasken 
stående indtil i dag. Hvad har flasken oplevet?

• Tidslinje: Hvad har flasken set gennem tiden? Lav en tidslinje 
med store begivenheder.

• Gætteleg: Udvælg og udklip forskellige begivenheder fra 
perioden – men uden årstal – og sæt dem op på væggen med 
elefantsnot. Rangér dem i fællesskab efter, hvornår I tror, de 
fandt sted – hvor mange rigtige får I?

• Bedsteforældre: Når I har set, hvad plastikflasken kunne 
have oplevet, så kan I prøve at sætte jeres bedsteforældre 
ind på linjen også. Hvor meget har de mon oplevet? Og hvor 
meget mere har plastikflasken oplevet?

Nogle mennesker kan blive 
100 år. Og så tænker vi 
nok, at de er rigtig gamle. 
Men prøv så at forestil jer, 
at en plastikflaske kan blive 
5 gange så gammel! 

En plastikflaske kan ligge i 
naturen i op til 500 år, før 
den er nedbrudt til små 
stykker, vi ikke kan se. Der-
for er det ekstra uheldigt, 
når plastik havner i naturen 
– for den forsvinder ikke.

En stor del af 
det affald, der havner på 

kysterne og i havet, er 
plastik. Det er uheldigt, 

for plastik er et ekstremt 

stærkt materiale, der 
kan holde i mange, mange år.

EKSEMPLER PÅ BEGIVENHEDER 
– find selv på mange flere.

• 1503: Mona Lisa males.

• 1536: Reformation i Danmark.

• 1637: Christian 4. begynder opførelsen af Rundetårn.

• 1805: H. C. Andersen bliver født.

• 1914: Første verdenskrig.

• 1939: Anden verdenskrig.

• 1998: Storebæltsbroen åbner.

ANDRE AFFALDSTYPER – CIRKA!

• Bananskræller  2-4 uger

• Ispinde............... 10 år

• Dåser................. 500 år

• Cykler................ 1.000 år

• Glas.................... 1.000.000 år
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Plastik hører ikke til i havet, men som I sikkert har hørt om før, 
så er plastik blevet fast inventar i planetens blå oceaner. Mæng-
den af plastik, der svømmer rundt, er enorm og har konsekven-
ser for havdyrene – og i sidste ende for os mennesker.

PLASTIK FANTASTISK
Prøv at tænk på, hvor mange gange I kommer i berøring med 
plastik i løbet af en almindelig hverdag – og prøv at tænk på, 
hvor mange plastikemballager, der ryger i kurven, når I er ude at 
købe ind. Flasker, kødbakker, emballager til grøntsager og frugt, 
slikposer og låg til juice og mælk. Ja, det er faktisk ligefrem 
svært at komme uden om plastikken, og det er der en god grund 
til. Plastik er nemlig et ekstremt stærkt materiale, der er billigt at 
producere.

ET HAV AF 

PLASTIK

PLASTIK IK’ SÅ FANTASTISK
Netop fordi plastik er stærkt, let og billigt, bliver der produceret 
og brugt enorme mængder hver eneste dag i hele verden. Men 
mange steder i verden har man problemer med affaldshånd-
tering.  Affaldshåndtering handler om, hvad vi gør med fx en pla-
stikemballage, når vi er færdige med at bruge den. Mange steder 
i verden har man stadig lossepladser, hvor affald fra husholdnin-
ger køres hen – her får affaldet lov til at ligge i en stor bunke. 

Fra lossepladser kan plastik nemt blæse væk og ende i naturen. I 
bl.a. Kina og Indonesien sker der ofte det, at plastik blæser væk 
fra en losseplads og ender i en flod, hvorfra det stille og roligt 
flyder ud i havet. Desuden er der mange lande, hvor der smides 
enorme mængder affald på gaden – også det kan på et tids-
punkt ende i naturen og i havet.

AKTIVITET: INDKØBSTUREN UDEN PLASTIK
Forestil jer, at I skal i supermarkedet for at købe ind til aftens-
mad – måske skal I have spaghetti bolognese. I må kun købe 
varer, der ikke er i plastikemballage. Prøv at lave en indkøbssed-
del og få et overblik. Hvad kan I købe?
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AKTIVITET: MINDRE PLASTIK I VERDEN!
En stor del af plastikforureningen i verdens-
havene kommer fra fjerne steder langt fra 
Danmark – og det kan måske være svært at 
forholde sig til, hvordan affaldshåndteringen 
kan forbedres i fx Indien. Men det er ens for 
alle mennesker i hele verden, at vi som forbru-
gere skal bruge mindre plastik i vores hverdag. I 
kan fx diskutere følgende:

• Er der plastik i vores hverdag, vi kan und-
være eller erstatte med noget andet? Fx 
sugerør, bæreposer, engangsbestik eller 
vatpinde?

• Hvordan kan vi få folk til at købe færre 
bæreposer i supermarkedet? Skal de være 
dyrere, skal de forbydes eller skal vi gøre 
noget tredje?

• Når vi har brugt noget plastik, hvad er så 
den bedste måde at komme af med det på? 
Hvordan skal det sorteres?

Hvis I har mod på det, kan I også diskutere 
plastik i den helt store skala.

• I har sikkert set billeder af affaldsdynger på 
gaden i fx Asien. Hvordan kan man få folk til 
at stoppe med at smide affald?

• Mange lande har stadig lossepladser. Hvor-
for er de problematiske? Prøv at søge på fx 
’Bantar Gebang’ på Google.

• Kan man rydde plastik op, når det allerede 
er i havet?

• Når vi køber noget i Danmark, fx en mobil-
telefon, er det ofte produceret andre steder 
i verden – det genererer affald, der hvor det 
produceres. Hvordan kan vi mindske vores 
aftryk?

PLASTIK I HAVET
Hver dag ender enorme mængder plastik i havet. For at forstå 
hvor meget det er, kan man ifølge World Economic Forum 
forestille sig, at der hvert eneste minut hældes en hel lastbilfuld 
plastik i havet – og hvis vi ikke gør noget ved problemet, så kan 
der om 30 år være mere plastik end fisk i verdenshavene.

PLASTIK OG FISK
I havet ”svømmer” plastikken side om side med fisk og andre 
havdyr. Plastikken bliver med tiden nedbrudt til mindre og min-
dre stykker – helt ned til det vi kalder mikroplast. De forskellige 
størrelser plastik er alle problematiske for livet i havet. Store dyr 
kan sidde fast i store stykker plastik – og kan også komme til at 
spise store stykker plastik. I har sikkert set de berømte billeder 
af hvaler og store fisk, der har maverne fyldt med bl.a. plastik-
poser. Mindre fisk kan komme til at spise små stykker plastik – 
dermed ender plastikken også i havfugle. Fugle kan også komme 
til at spise plastik direkte, fordi de fx forveksler den med et 
bytte på havoverfladen.

Plastikaffald i Indien



16



17



18

I 2015 blev verdens ledere enige om 17 mål, der skal føre os mod en bæredygtig fremtid. 
Med verdensmålene skal vi blandt andet afskaffe fattigdom, mindske madspild og sikre god uddannelse til alle. For at nå målene 
inden 2030 er det vigtigt, at vi alle hjælpes ad. 

Ved at samle, sortere og undervise om henkastet affald, arbejder du blandt andet for mål nr. 12 og 14 (Ansvarligt forbrug og 
produktion og Livet i havet). Det siger vi tak for.

På ethvert givet tidspunkt er 
der 1 million plastikposer i 
brug over hele verden.

Hver plastikpose har en 
gennemsnitlig levetid på 12 til 
15 minutter, før den smides ud. 

Plastikposer og andet 
engangsplast som vandflasker 
og mademballage udgør 
89% af det plastaffald, der er 
fundet på havets bund.

2 MILLIARDER 
MENNESKER 

HAR INGEN MULIGHED 
FOR AT FÅ AFHENTET 

DERES AFFALD

1.000.000 
plastikposer

Affald og verdensmålene
Vi lever i en tid, hvor affald skaber store problemer for 
både mennesker og naturen. 

Vi er mere end 7 milliarder mennesker på jorden, der 
hver dag producerer enorme mængder af affald. Heraf 
er det kun omtrent halvdelen af affaldet, der bliver ind-
samlet, behandlet eller deponeret forsvarligt. 

Affald og verdensmålene er tæt knyttede. Flere af 
verdensmålene handler specifikt om affald og  
ressourcer (nr. 11, 12 og 14), men alle målene bliver 
påvirket af de udfordringer, vi oplever på  
affaldsområdet. 

For at kunne opnå verdensmålene er det derfor  
utrolig vigtigt, at vi får styr på de store mængder af 
affald i verden, der ikke håndteres korrekt. 
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Aktivitet: Container-tagfat 
(Indskoling)

Affald skal smides i skraldespanden og ikke i naturen. Spørg 
eleverne, om de nogensinde har set affald i naturen og i så fald, 
hvilke typer affald de ofte finder.

Eleverne skal fange henkastet affald. Men det er ikke al affald, der 
er lige let at fange. 

En elev får rollen som fanger (affaldscontaineren). De andre elever 
er affald og løber omkring. Når affaldscontaineren har fanget et 
stykke affald, er de kædet sammen og skal nu holde i hånden, 
mens de fanger mere affald. Hver gang affaldscontaineren er 
blevet til fire elever, deler den sig i to.
  
Variation: Eleverne inddeles i forskellige affaldstyper (plastik, 
metal osv.) Fangerne må kun fange den type affald, de er blevet 
tildelt. Her kan man tale med eleverne om vigtigheden i at sortere 
deres affald.

Klip hvert verdensmål ud. Inddel eleverne i grupper, og lad hver gruppe trække et verdensmål. 
Eleverne skal nu lave en historie, der handler om affald, og relatere det til deres verdensmål. De kan vælge at præsentere deres historie på 
forskellige måder (rollespil, historieoplæsning, m.m.). 

Som hjælp finder I på bagsiden af hvert verdensmål et eksempel på, hvordan målet hænger sammen med emnet affald. 

Aktivitet: Vælg og fortæl 
(Udskoling) 



I Elfenbenskystens største by, Abidjan, produceres der hver dag 
mere end 280 tons plastikaffald.

Tidligere blev kun 5 % af plastikaffaldet genbrugt og 
genanvendt, resten blev deponeret i de fattigste områder af 
landet. Noget af affaldet endte endda også i havet.

Store mængder affald kan 
føre til forurenet drikkevand

Øget genanvendelse, 
genbrug og energiudnyttelse 

kan føre til flere jobs

I nogle lande deponeres 
eller brændes affald over 
åben ild. Ved afbrænding 
bliver luften forurenet, og 

påvirker folks sundhed

Mange mennesker i verden 
har stadig ikke adgang til 

elektricitet. Da der er energi 
i affald, kan noget affald 

udnyttes og omdannes til 
blandt andet elektricitet

Affald er ressourcer. I 
stedet for at deponere eller 

brænde affaldet, skal vi 
genanvende så meget som 
muligt. Når vi genanvender 

vores affald, mindsker vi 
behovet for at hente nye 

ressourcer fra naturen

Se øvelse på forrige side

Når affald ligger i store 
dynger, nedbrydes 

noget af affaldet. Ved 
nedbrydningen udledes 

blandt andet CO2 og 
metan, der er drivhusgasser

Pga. havstrømme samles 
affald såsom plastik i store 
områder i verdenshavene. 

Det største område 
befinder sig i det nordlige 

Stillehav og dækker et 
område tre gange så stort 

som Frankrig  

Hvis mere affald 
genanvendes, er der ikke 
behov for at udvinde så 
mange naturressourcer. 
Færre naturområder vil 
derved blive påvirket

Der kan være mange 
jobmuligheder for kvinder i 

affaldsbranchen 

De personer der ofte 
rammes hårdest af dårlig 
affaldshåndtering, er dem 

der i forvejen er mest 
udsatte

Nogle steder bygges nye 
skoler ud af mursten lavet 

af plastikaffald. 
Udsatte børn får derved 

mulighed for at få en 
kvalitetsuddannelse

Det er vigtigt, at vi 
samarbejder, deler viden  

og indgår partnerskaber når 
vi skal håndtere verdens 
udfordringer med affald

I 2050 forventer man, at 
68% af verdens befolkning 
bor i byerne. Det er derfor 
afgørende, at man allerede 
nu indfører bæredygtige 

løsninger til at sortere den 
samtidig stigende mængde 

affald

Affald er afgørende 
for rigtig mange 

mennesker, da det er 
deres eneste indkomst. 

Affaldsindsamlerne 
bør dog anerkendes 

og tilbydes reelle 
ansættelseskontrakter, da 
deres arbejde er utroligt 

vigtigt

Korruption og manglende 
systemer kan være en stor 

udfordring i forhold til 
affaldshåndtering

I løbet af de kommende to år forventes det, at 500 klasselokaler 
bliver bygget af mursten af plastikaffald, der ellers ville have 
været endt som forurening på land og i verdenshavene. 
Udover at give 25.000 udsatte børn skolegang, bidrager 
genanvendelsen af plastikaffaldet til kampen mod omfattende 
plastikforurening. Læs mere om projektet på UNICEF.dk

Skoler af affald

Et bæredygtigt samfund 
kræver gode veje for at 
kunne sikre en effektiv 

affaldshåndtering 

Stort forbrug af fødevarer, 
hvoraf meget bliver smidt 
ud, kan føre til mangel på 
samme fødevarer i sårbare 

lande
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Malaria og affald
I slumområdet, der grænser op til byen Freetown i Sierra Leone, 
oplever borgerne store problemer med plastaffald. Dynger af 
poser, plastikflasker og benzindunke ligger og flyder i gaderne 
og tilstopper afløb, hvilket fører til oversvømmelser i allerede 
udsatte områder. Oversvømmelserne udgør sundhedsmæssige 
problemer, da der blandt andet dannes vandhuller, som er 
ideelle levesteder for malariamyggen.

Også drikkevandet påvirkes af de store mængder affald. 
Vand fra de oversvømmede områder forurener åbne 
drikkevandsbrønde og fører til øget risiko for sygdomme.

Med støtte fra FN’s Udviklingsprogram (UNDP) er borgerne i 
Freetown selv begyndt at finde på løsninger, der får bugt med 
de store affaldsproblemer.  

Man har gennem projekter formået at oprette affaldskomiteer, 
engagere kvinderne i samfundet og give borgerne udstyr til at 
fjerne affaldet.

Der er ligeledes udviklet strategier i samarbejde med 
plastproducerende virksomheder for at sikre bedre 
bortskaffelsesmetoder. Tiltagene har blandt andet 
ført til mindre arbejdsløshed blandt unge og øget 
drikkevandskvalitet.  

VIND VERDENSMÅLS-GEAR

 
#Aff aldsindsamlingen*Mere information om gevinst samt 

konkurrencebetingelser kan findes 
på un.dk/skoler.

KOM PÅ BESØG I FN BYEN!
#UNCity4Schools inviterer 
grundskoleelever på besøg i FN 
Byen, hvor vi gennem aktiviteter 
og lege skaber verdensborgere 
med indsigt i FN’s Verdensmål.

Et besøg hos os i FN Byen er altid 
gratis. 

Læs mere: www.un.dk/skoler

Vis os hvor meget affald, I har indsamlet! 
1. Brug #Affaldsindsamlingen på instagram
2. Tag @uncity4schools  

Vind en pakke med lækkert Verdensmåls-gear til hele klassen! *

Efter Affaldsindsamlingen trækker #UNCity4Schools lod blandt 
billederne på Instagram.  

Tag dit billede senest søndag d. 26. april 2020.

Foto: Lilah Gaafar
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Lad bingopladen inspirere jer! Kopiér og print pladen, lav 
en tilsvarende eller find selv på andre ting, der kan være 
på pladen. Der er flere måder at spille på – herunder kan I 
læse to eksempler.

AFFALDSAFFALDS

SÅ MEGET SOM MULIGT-BINGO
Hver deltager eller hold får udleveret en bingoplade og affaldssække. 
Aftal et afgrænset område omkring skolen, boligområdet eller parken. 
Nu skal holdene samle affald i fx 20 minutter. Når tiden er gået, tæller I 
op, hvor mange forskellige stykker affald hvert hold har fundet – fx 29 
cigaretskod, 3 dåser og 8 skruelåg. Hvem har fundet flest skod, sugerør 
eller plastikposer? Og hvem har fundet flest ting i alt?

FULD PLADE 
Hver deltager eller hold får udleveret 
en bingoplade og affaldssække. Aftal 
et afgrænset område omkring skolen, 
boligområdet eller parken. Det hold, 
der først har fundet alle de forskellige 
stykker affald, har vundet!

HUNDEPOSEHUNDEPOSE PLASTIKFLASKEPLASTIKFLASKE SKRUELÅGSKRUELÅG PAPIR/PAPPAPIR/PAP

FASTFOODEMBALLAGEFASTFOODEMBALLAGE PLASTIKPOSEPLASTIKPOSECIGARETSKODCIGARETSKODELEKTRONIKELEKTRONIK

SUGERØRSUGERØR DÅSEDÅSE ENGANGSKOPENGANGSKOP JOKERJOKER

??
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KOM PÅ AFFALDSSKOLE  
I BILKABILKA

Læs mere om Bilkas Affaldsindsamling 
og Affaldsskoler på bilka.dk/affald

LIGHED

Bilka Tilst 8745 5623
Bilka Skalborg 9879 7626
Bilka Hundige 4395 5621
Bilka Odense 6390 6622
Bilka Ishøj 4357 1622
Bilka Slagelse 5856 6622
Bilka Næstved 5578 9623

Hypermarked Tlf: Hypermarked Tlf:
Bilka Holstebro 9612 3651
Bilka Esbjerg 7914 6619
Bilka Vejle 7641 6632
Bilka Kolding 7634 6621
Bilka Horsens 7628 3620
Bilka OneStop 5578 8621
Bilka Viborg 8727 4622

Hypermarked Tlf:
Bilka Sønderborg 7312 6607
Bilka Herning 9627 2612
Bilka Hillerød 4877 2630
Bilka Randers 8728 4622
A-Z Hjørring 9923 5321

I Bilka landet over kan skoleklasser og institutioner komme på 
besøg i den lokale Bilka. Her kommer man på en spændende tur 
bagom butikken og får set og oplevet, hvordan Bilka sorterer, 
håndterer og minimerer deres affald. Et sjovt og lærerigt 
undervisningstilbud, som kan være et godt supplement til 
undervisningen hjemme i klassen. Kontakt din lokale Bilka for at 
lave en aftale om et besøg. 
Der afholdes Affaldsskoler i perioden fra den 14. til den 24. april, 
men book din aftale i god tid.



Hvert forår deltager børn fra hele landet i Danmarks Naturfrednings-
forenings affaldsindsamling i naturen. Børnene er med til at fjerne 
mange tons affald. Samtidig lærer børn og voksne rundt omkring i 
skoler, fritidsordninger, børnehaver og dagtilbud en masse om affald, 
genbrug, sortering, ressourcer og naturen. Takket være den store, fælles 
indsats får vi en renere og smukkere natur, der også bliver et sikrere 
levested for dyrene. 

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 og miljø, og 
hvor vi kan møde smuk, spændende og ren natur med masser af liv og 
oplevelser. 

AFFALDSINDSAMLINGEN.DK #AFFALDSINDSAMLINGEN

2020


