
Affaldsindsamling 

Fra den 28. marts - 3. april 

 
Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings 
indsamling af affald i naturen. Indsamlingen afholdes hvert forår, 
hvor mange tusind danskere frivilligt giver naturen en hånd.  

Læs mere: https://www.affaldsindsamlingen.dk 

Affaldsproblemet er ikke til at tage fejl af. Vi er det folkefærd i Europa, der producerer mest affald pr. 
indbygger. Hvert år i marts har vi i Danmark opbrugt den andel af naturens ressourcer, som burde række til et 
helt år. Og så køber vi mere og mere take-away. Og med det øgede forbrug af take-away følger et stort forbrug 
af engangsemballage og engangsservice – eksempelvis bruger vi hvert år 300 millioner engangsplastikkrus og 
150 millioner fødevarebokse til mad. 

Vil du være med til at gøre en forskel? 

Den danske natur har brug for en forårsrengøring, og skoler, daginstitutioner, foreninger, virksomheder, 
privatpersoner m.fl. deltager i den årlige affaldsindsamling. 

Årets fokus er engangsemballagen med særligt fokus på engangskaffekoppen. 

På vej til arbejde, på gåturen, i naturen. Engangskaffekoppen er danskernes bedste ven på farten. Danskerne 
bruger 130 millioner engangskaffekopper årligt, og det har konsekvenser. Engangskopper er blandt de mest 
fundne plastiktyper i den danske natur. De er typisk lavet af plastik eller plastik-coated pap og bruges kun i få 
minutter, hvorefter de bliver til affald. Nogle af dem havner som forurening i naturen, herunder i havmiljøet. 

Engangskoppen er et perfekt eksempel på den ’brug og smid væk-kultur’, vi skal til livs. Og heldigvis er der 
masser af alternativer til engangskoppen. Kan det blive en vane at bruge sin egen genopfyldelige kaffekop, 
ligesom det er blevet populært med smarte og farverige drikkedunke og genbrugelige net i stedet for 
plastikposer, så er vi allerede et stykke vej i retningen mod en cirkulær økonomi. Kaffekoppen er det første 
skridt i opgøret med ’brug og smid væk-kulturen’, og budskabet til danskerne er: 

Vil du gøre én nem ting i dag for at hjælpe klimaet, så drop engangskaffekoppen. 

Vores mål er et Danmark helt fri for affald! 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 
 

Kom og vær med til at gøre Houlkær et renere sted! 

Brug søndag eftermiddag den 3. april på at gøre forårsrengørt langs stier og veje 

Bare mød op ved Aktivitetshuset ved Houlkærvænget, Odshøjvej 2b, 8800 Viborg mellem 13.30 og 
16. Så aftaler vi en rute de enkelte går, og vi udlevere sække til at putte affaldet i. Og så skal man 
bare være tilbage ved aktivitetshuset inden kl 16. 

Vi giver en kop kaffe/te/saftevande SAMT KAGE, efter at Houlkær er blevet et LIDT renere sted. 

 

Initiativgruppen Houlkær 


