
 

Danskernes Affaldsindsamling 

Fra den 20.- den 26. marts 

Affaldsproblemet er ikke til at tage fejl af. Vi er det folkefærd i Europa, der 

producerer mest affald pr. indbygger. Og så køber vi mere og mere take-away – 

eksempelvis bruger vi hvert år 130 millioner engangskaffekopper. Mange af dem 

ender som affald i vores natur. 

Vær med til at gøre en forskel for vores miljø, natur og klima. Opret en 

indsamling allerede i dag, ellers senest den 1. marts. På: 

affaldsindsamlingen.dk 

så kan du få tilsendt sække og vejledning. 

 

Du kan få hentet det indsamlede affald af kommunens folk, skriv en mail til  

Michael Krongaard Grejsen på: mgre@vordingborg.dk.  

Giv en nøjagtig angivelse af stedet, hvor affaldet står ved en kørevej, så kommer du 

på listen. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: 

Ditte Lautrup-Larsen, lautrup-larsen@webspeed.dk / 40778760  

 

Vores mål er et Danmark helt fri for affald i 2050 

Vi glæder os til at byde dig velkommen 

 

Fakta om Affaldsindsamlingen 

• Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige 

indsamling af affald og har været afholdt siden 2006. 

• I 2023 finder Affaldsindsamlingen sted i uge 12 (20.-26. marts) 

• I løbet af hverdagene deltager tusindvis af børn fra skoler og dagtilbud 

landet over, mens den store affaldsuge kulminerer i weekenden med lokale 

arrangementer i hele landet. 

• Efter indsamlingen registrerer indsamlerne deres affald hos Danmarks 

Naturfredningsforening, der herefter laver en opgørelse over, hvor meget 

der er blevet fundet. 
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• I 2022 satte indsamlingen fokus på engangsemballage. Derfor blev 

indsamlerne bl.a. bedt om at angive, hvor mange stykker 

engangsemballage de fandt. I alt deltog op mod 204.000 børn og voksne, 

og på blot en enkelt uge samlede de mere end 97 ton affald og intet 

mindre end 350.000 stykker engangsemballage - heriblandt 25.000 

engangskopper og 54.000 øl- og sodavandsdåser. 

• På www.affaldsindsamlingen.dk kan man finde offentlige indsamlinger i 

hele landet. Oversigten bliver løbende opdateret. 

 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/

