Vores affald
Sådan nedbringer vi vores
affaldsmængder og øger
genanvendelsen.

Naturfredningsfor-

Vores mål er:

ening mener, at vi i fremtiden
skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at
forebygge, at affaldet opstår,
og ved at produkter genbruges.

•

Mindre forbrug af materialer og
energi pr. indbygger.

•

Produkter, som er designet og
produceret af genanvendelige
materialer med henblik på genanvendelse.

•

Udvidet producentansvar.

•

Lukkede materialekredsløb, hvor
alle ressourcer genanvendes.

•

At alt affald sorteres ude ved
husstanden, dvs. kildesortering
af alt affald.

•

Markant mindre affald.

Vi skal væk fra ”brug-og-smidvæk”-kulturen.
Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på, hvad der lokalt kan gøres
for at nedbringe affaldsmængden.
Vores vision er at reducere forbruget
markant, at sende råstofferne tilbage i
materialekredsløbet, og at alle affaldsprodukter anses for at være ressourcer,
der skal genanvendes.

Hvorfor skal der ændres på vores
forbrugsvaner?
Hver dansker efterlader i gennemsnit
617 kg affald om året*. Dermed er Danmark blandt de lande, der producerer
mest affald pr. indbygger i EU. Vores
hverdag er gennemsyret af en ”brugog-smid-væk”-kultur.
Måden, vi agerer på, påvirker vores
natur og miljø over hele kloden. Der

skal tages vare på naturens råstoffer,
og der skal være opmærksomhed på de
råstoffer, der snart kan blive en mangelvare. Mange af de naturressourcer,
der benyttes i produkter i dag, f.eks.
elektronik i mobiltelefoner, er ikke fornybare ressourcer.
Det forudses, at der om mindre end
50 år vil være alvorlige problemer med
mangel på fosfor og metaller som lithium, der bruges i batterier. Også det
organiske, bionedbrydelige affald er en
ressource, der ikke bare skal brændes
af, men så vidt muligt nyttiggøres, dels
som energikilde, dels til jordforbedring.
Vi skal gøre op med vanetænkning og
ændre adfærd. Så vil samfundet om 30
år være mindre belastet af røg, støj og
møg og mindre afhængig af de naturressourcer, der i dag drives rovdrift på.

*Kilde: ISAG: informationssystem for affald og genanvendelse.

Danmarks

Danmarks Naturfredningsforening opFordrer borgere
og virksomheder til at:

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer kommunerne til at:

•

•

•

Øge borgernes muligheder
for at genbruge produkter,
f.eks. ved at udvikle genbrugsstationerne.
Alle genbrugsstationer bør
f.eks. have bytteområder, så
borgerne kan stille gode, kasserede produkter, som andre
borgere kan tage til sig og
bruge igen.
Fremme hjemmekomposteringen, f.eks. ved at uddele
gratis kompostbeholdere til
interesserede borgere sammen med gode råd om den
bedste komposterings- metode.
Give borgerne mulighed for
at sortere deres affald ved
husstanden: Plastik, papir,
glas, metal og madaffald.
Det vil sikre, at affaldet bliver
genbrugt og genanvendt
optimalt.

•

Fremme affaldsforebyggelse
på de kommunale institutioner. Det kan gøres ved at
dokumentere en ansvarlig
affaldshåndtering.

•

Reducere papirforbrug ved
hjælp af mere papirløse
arbejdsgange via elektronisk
borgerbetjening.

•

Fremme flergangsprodukter
frem for engangsprodukter.
F.eks. ved at servere postevand i kander til alle møder
og arrangementer i stedet for
vand på plastflasker.

•

Sortere alt affald i kommunens institutioner.

•

Købe kvalitetsprodukter, mærket med Svanen eller Blomsten, som er holdbare og kan
repareres og opgraderes.

•

Leje produkter, lej f.eks. din
støvsuger. Dette sikrer, at produktet bliver repareret, når det
går i stykker, og at det kommer
tilbage til producenten, når det
er udtjent.

•

Anvende deleordninger i stedet for at eje alt selv, f.eks.
større haveredskaber.

•

Sælge eller evt. bytte det, du
ønsker at skille dig af med,
købe produkter i returemballage og undgå produkter, der
er dobbelt emballeret.

•

Reducere madspild.

•

Reducere papirforbruget.

Affaldspyramiden
Danmarks Naturfredningsforening
mener, at vores affaldshåndtering
skal tilrettelægges som affaldspyramiden: Mest fra bunden, mindst fra
toppen. Jo længere op i pyramiden vi
kommer, desto større ressourceforbrug – og forurening.

HVEM BESTEMMER
Miljøministeren og Miljøstyrelsen
udstikker de overordnede rammer
for håndtering af affaldet, og kommunerne bestemmer de konkrete
ordninger, som borgere og virksomheder betjener sig af.
Kommunen kan stille krav om,
at forbrugerne sorterer deres affald
både i husholdningerne og
i erhverv samt i kommunens institutioner. De fleste kommuner
giver i dag borgeren mulighed for
at sortere i følgende fraktioner på
genbrugspladsen: Batterier, dæk,
elektriske og elektroniske produk-

ter, farligt affald, glas, imprægneret træ, jern- og metalemballage,
klinisk risikoaffald, kølemøbler, papir og pap, plast-emballage, pvc,
beton og sten, jord, tegl, spildolie
og træemballage. Som borger kan
man tage sit affald med på en genbrugsstation og aflevere det i disse
fraktioner. Men når det kommer til
husholdningsaffaldet, er der stor
forskel på kommunerne. Nogle stiller særlige affaldsbeholdere til rådighed i hjemmene og sikrer på den
måde en sortering af metal, organisk affald og batterier.

1: Forebyggelse
Det nemmeste affald at håndtere er
det, der ikke er skabt. Forebyggelse
handler om at producere og bruge
produkter på en måde, som skaber
mindst muligt affald. Men også at
man som forbruger overvejer, hvad
man anskaffer sig.
2: Genbrug
Det kræver et minimum af energi
og materialer, hvis et produkt kan
bruges igen, som det er. Genbrug af
møbler og tøj er gode eksempler.
3: Genanvendelse
Når produktet skal omdannes, før
det kan bruges igen, hedder det
genanvendelse. For eksempel kan
plastikflasker omdannes til fleece,
der kan bruges til at fremstille tøj.

4: Nyttiggørelse
Når et produkt køres til afbrænding
for derefter at kunne udnyttes til
produktion af varme og el, kalder vi
det nyttiggørelse. Det er her en stor
del af vores husholdningsaffald ender.
5: Deponering
Når affald ender på deponi, er det
fordi, det med de nuværende økonomiske modeller er for dyrt at sortere og genanvende de materialer,
affaldet består af. Det er f.eks. imprægneret træ, fordi det ikke kan
betale sig at trække giftstofferne ud af træet, så træet og
giftstofferne hver især kan
genanvendes. Ifølge Eurostat deponerer vi fem
procent af vores affald.
Danmarks Naturfredningsforening mener at, dette tal
på sigt skal være
nul.

Affaldspyramiden
Mest fra bunden, mindst fra toppen.
Det giver mindre ressourceforbrug
og forurening.
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Desværre ender meget affald i vores natur og i grøftekanter, ved
kysterne og i byernes grønne områder. Danmarks Naturfredningsforening arrangerer derfor hvert år en
landsindsamling af affald i naturen.
Indsamlingen foregår i april, hvor
mange tusinde danskere frivilligt
giver naturen en hånd og samtidig
har en sjov og lærerig dag.
I 2010 deltog mere end 82.000 i
indsamlingen. Tilsammen fjernede
vi 160 tons affald og 197.000 dåser.

Du kan være med til at give naturen
og miljøet en hånd.
Støt vores arbejde:
Sms natur til 1999 – så gi’r du 150 kr.
til vores arbejde for naturen.

Det koster 150 kr. + alm. sms-takst.

Bliv medlem:
Se www.dn.dk/medlem
Deltag i landsindsamling af affald i
naturen:
Se www.dn.dk/affald
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Gør en forskel for
naturen og miljøet

