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

Invitér din klasse 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.

Kår jeres
affaldshelt

Vind 25.000,-  
til et grønt  

projekt
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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 
sommer 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.

Bilka og Merrild støtter  
op om Affaldsindsamlingen

I alle Bilka’er landet over kan du få udleveret gratis indsam-
lingssække 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 opfor-
drer derfor alle danskere til at samle affald og donerer 
samtidig 1 kr. til Danmarks Naturfredningsforening pr. kilo 
affald, der bliver indsamlet. God affaldsjagt!

Merrild sætter 25.000 kr. på højkant!  
Indtast jeres resultat og kår jeres 

Affaldshelt på affaldsindsamlingen.dk
 
Merrild ønsker at hylde de deltagende skoler i Affaldsind-
samlingen - og de ihærdige affaldsindsamlende elever. 
Derfor er der i årets pakke en t-shirt til brug til kåring af 
jeres egen Affaldshelt – og herudover stiller vi et gavekort 
på 25.000 kr. på højkant til et grønt projekt til jeres skole. 

For at deltage i konkurrencen skal I blot senest den 29. april 
indtaste resultatet af jeres affaldsindsamling og kåre jeres affald-
shelt på affaldsindsamlingen.dk – resultatets størrelse er ikke 
vigtigt, alle bidrag tæller! Læs mere på flyeren i deltagerpakken.

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

Find inspiration og mere viden

Clio
Clio er et online læringsunivers, hvor I kan 
gennemføre forskellige forløb. I samarbe-
jde med Affaldsindsamlingen lanceres et nyt 
gratis forløb om affald i februar 2021. Gennem 
forløbet lærer eleverne om affald i naturen, 
affaldshierarkiet, upcycling og nudging, som 
også indgår i dette års inspirationshæfte. 
Tilmeld jer læringsforløbet via affaldsind-
samlingen.dk/born, eller benyt QR koden til 
at komme direkte ind i affaldsuniverset. 

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

MindTheTrash.dk
En portal om affald og ressourcekredsløbet 
udarbejdet af Miljøstyrelsen til brug for 4. 
til 6. klassetrin. Der er otte undervisnings-
forløb centreret om temaerne: mad, tøj, 
elektronik og legetøj. Under hvert forløb 
finder man alt, hvad der skal bruges til at 
gennemføre aktiviteterne.

DaaseRydderen.dk
Hjemmesiden er målrettet 0. til 4. klasse-
trin og indeholder spil, undervisningsmate-
rialer, konkurrencer og information. Dansk 
Retursystem, som står bag hjemmesiden, 
sætter fokus på miljø, affald og genanvendelse 
med en skolekampagne og konkurrence hvert 
efterår.affald, affaldsbehandling og miljø.

Affaldsindsamlingen 
 
Affaldsindsamlingen har eksisteret siden 2006. 
Hundredevis af børn, lærere og pædagoger hjælp-
er hvert år med at sætte fokus på affaldsproblem-
atikken, når vi samler affald. Sidste år var knap 
142.000 børn fra skoler og dagsinstitutioner med 
til at samle cirka 53 ton affald – heriblandt 32.500 
dåser og 3.300 mundbind!

Følg med på Facebook-gruppen:  
Affaldsindsamlingen

Del jeres fotos fra jeres indsamling på 
#affaldsindsamlingen

affald@dn.dk
affaldsindsamlingen.dk/born

Tilmelding og velkomstpakke

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