
FRI FOR  
AFFALD
8 LETTE TRIN 
TIL EN BÆREDYGTIG LIVSSTIL
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Undgå at købe ting, som du inderst inde 
godt ved, at du ikke har brug for.  
 
Hver dansker køber ca. 16 kilo tøj om året, 
men de fem kilo bliver liggende i skabet og 
aldrig brugt.

Del dine haveredskaber og andre 
maskiner, som du ikke bruger dagligt, 
med din nabo. 
 
Opgørelser viser, at en boremaskine bruges 
ca. 18 minutter i sin fulde levetid. Det 
samme gælder for flere haveredskaber, 
nogle køkkenmaskiner og meget andet 
værktøj.
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Gå efter produkter, f.eks. tøj og møbler, 
af god kvalitet, som holder i længere tid – 
det er billigere i længden, og god kvalitet 
har også en gensalgsværdi, hvis du en dag 
vil skifte det ud.  
 
Til produktion af én enkelt t-shirt bruges i 
gennemsnit 1400 liter vand, hvilket svarer 
til mere end ti fyldte badekar.

Gå væk fra engangsbrug, men vælg i stedet 
produkter, som du kan bruge igen og igen. 
Tag din egen termokop med, når du skal have 
kaffe på farten. 
 
50 % af vores plastaffald på verdensplan 
kommer fra emballage, og det meste af dette  
er engangsemballage. Borgerne i EU forbruger 
16 milliarder engangskopper om året.



Få dine produkter, herunder elektroniske-
produkter såsom vaskemaskiner og com-
putere, repareret i stedet for at købe nye. 
 
22 % af de husholdningsapparater, som blev 
afleveret på genbrugspladsen i 2017, var 
fuldt funktionsdygtige. 80 % var i en stand, 
så de nemt kunne repareres.

Giv dit tøj et nyt udseende eksempelvis 
ved at lave gamle bukser om til shorts eller 
sy perler på den sweater, du ellers var lige 
ved at skrotte. 
 
80 % af det tøj, der sendes til genbrug eller 
smides ud i Danmark, er langtfra slidt op.
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Vær kreativ med ungerne og lav en 
gammel papkasse om til en robot eller en 
mælkekarton om til en fulgefoderautomat. 
 
Find inspiration til kreative projekter på 
naturfamilier.dk eller kreativmedungerne.dk
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Sørg for at sortere dit affald, så det kan 
genanvendes i nye produkter. 

Knap 5 % af Danmarks CO2-udledning 
kommer fra affaldsbehandling - primært 
affaldsforbrænding.

http://naturfamilier.dk
http://kreativmedungerne.dk


 

Siden 2006 har Danmarks Naturfredningsforenings afholdt 
Affaldsindsamlingen. Op mod 200.000 danskere er hvert år 
med til at samle affald i naturen.

Ved at samle affald har vi taget et vigtigt første skridt til 
bedre naturoplevelser og et renere Danmark.

Opret din egen indsamling eller tilmeld dig en af de mange 
indsamlinger, der allerede er oprettet.

Få mere at vide om Affaldsindsamlingen  
på affaldsindsamlingen.dk

Affaldsindsamlingen 
12.-18. april 2021

Tusind tak, fordi du bidrager  
til et Danmark fri for affald
Som tak får du tre måneders gratis medlemskab  
af Danmarks Naturfredningsforening. 

Tilmeld dig nu på:  
dn.dk/gratismedlem

affald@dn.dk

Affaldsindsamlingen

#affaldsindsamlingen

https://www.affaldsindsamlingen.dk/opret-en-indsamling/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/
http://www.affaldsindsamlingen.dk 
http://dn.dk/gratismedlem
mailto:affald@dn.dk
https://www.facebook.com/groups/Danmarksamleraffald
https://www.instagram.com/explore/tags/affaldsindsamlingen/?hl=da


 Sådan skal du sortere  
dit affald i 2021

Fra 1. juli 2021 skal alle danske 
husholdninger sortere affald i  
ti fraktioner.

Madaffald

Metal

Plast Farligt affaldPapRestaffald

PapirGlas Tekstil

Mad- og
drikkekartoner


