
Den 12.-16 april
samler børn over
hele landet affald

Invitér din institution  
med ud for at gøre  
en forskel for naturen

affaldsindsamlingen.dk/born
Under Danmarks Naturfredningsforening

Vores mål er et Danmark helt fri  
for affald. Opret en indsamling, så
kan I være med til at lære den nye
generation, hvordan vi kan komme
affaldsproblemet til livs.
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Kaffe udspringer af naturen, og Affaldsindsamlingen 
sætter fokus på ren natur, bedre affaldshåndtering og 
mere cirkulært forbrug. Naturen og klimaet er vigtig for 
Merrild. Både der hvor kaffen gror og her i Danmark. 
Derfor støtter Merrild Affaldsindsamlingen – og giver 
kaffen. Økologisk selvfølgelig!

Følg med på Facebook-gruppen:  
Affaldsindsamlingen

Del jeres fotos fra jeres indsamling på 
#affaldsindsamlingen

I alle Bilka’er landet over kan du få udleveret gratis 
indsamlingssække til både børn og voksne fra tirsdag 
d. 6. april til søndag den 18. april. Du kan aflevere 
dine fyldte sække i sorteringscontainere på Bilkas 
parkeringsplads. Bilka vil gerne være med til at 
gøre en forskel for naturen og opfordrer derfor alle 
danskere til at samle affald og donerer samtidig 1 kr. 
til Danmarks Naturfredningsforening pr. kilo affald, 
der bliver indsamlet. God affaldsjagt!

Tilmelding og velkomstpakke

Meld jer til Affaldsindsamlingen inden den 3. marts 
2021, på affaldsindsamlingen.dk/born, og modtag en 
gratis deltagerpakke.

Affaldsindsamlingen 2021
12.-16. april
Vær med når daginstitutioner over hele landet giver  
naturen en hjælpende hånd og rydder den for affald.

I år tæller vi take away!
Sidste år talte vi mundbind i naturen. I år har vi et særligt 
fokus på take away-emballage, når vi samler ind. Til som-
mer i år bliver bl.a. engangsbestik og –tallerkener af plast 
forbudt, og dermed ender det ikke i naturen fremover. 

Desværre er der stadigvæk en masse tilladt engangsem-
ballage, som ofte havner i naturen. Det er bl.a. madbokse, 
burgerbakker, pizzabakker, plast- og papkopper og låg mm. 

Vores mål er et Danmark helt fri for affald!
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et Danmark 
fri for affald. Vi drømmer om den dag, hvor affald i naturen 
er fortid, fordi alle de produkter, som vi forbruger og 
smider ud i dag, i stedet bliver genbrugt. Tænk, hvis vi en 
dag kom hjem fra Affaldsindsamlingen med halvtomme 
affaldssække!?

For at skabe et affaldsfrit Danmark arbejder vi med cirkulær 
økonomi. Det betyder, at vi fokuserer på at stoppe produk-
tionen af affald så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt 
ved at forebygge og genbruge produkterne inden de bliver 
til affald.

Affaldsindsamlingen 
 
Affaldsindsamlingen har eksisteret siden 2006. 
Hundredevis af børn, lærere og pædago-
ger hjælper hvert år med at sætte fokus 
på affaldsproblematikken, når vi samler  
affald. Sidste år var knap 142.000 børn fra 
skoler og dagsinstitutioner med til at sam-
le cirka 53 ton affald – heriblandt 32.500 
dåser og 3.300 mundbind!

Find inspiration og mere viden

Affald.dk
Er et godt sted at starte, hvis I vil arbejde 
med affaldsundervisning lige fra de ældste 
børnehavebørn til ungdomsuddannelserne. 
Indgang for lærere og pædagoger med under-
visningsforløb, aktiviteter og baggrundsviden 
om affald, affaldsbehandling og miljø.

Bilka og Merrild støtter  
op om Affaldsindsamlingen.

affald@dn.dk
affaldsindsamlingen.dk/born
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