
Affald ødelægger naturoplevelsen
 Søndag den 18. april var der hovedrengøring i naturen
Tekst: Karen Margrethe Nielsen 
Naturen ved Ejsingholm blev 130 kilo affald ”fattigere”
15 personer deltog i DN Holstebros lokale affaldsindsamling ved Ejsingholm
Søndagens indsamling - eller jagten på affaldet - må siges at være en stor succes for DN Holstebros lokale 
indsamlere ved Ejsingholm. 15 indsamlere var mødt op på Råstvej, hvor Lars Bak beredvilligt havde stillet sit 
smukke område ved Put-and-take-søen til rådighed som udgangspunkt for årets DN-affaldsindsamling.
En succes - eller en katastrofe. Alt efter, hvordan man ser på det.
 
Naturens skatkammer
130 kilo affald blev der indsamlet - heraf var der cirka 500 dåser og både hele og knuste flasker. 
Der var også meldinger om en død svane og flere ihjelkørte katte på Landtingvej. Men døde dyr fik nu lov til at 
blive liggende.
Blandt de øvrige skatte kan nævnes:
En "saml-selv-knallert" - eller måske rettere - en "skrællet" knallert. Flere bildæk. Adskillige navkapsler, en defekt 
udstødning/lydpotte til en bil, et babybadekar i plast og en skabslåge med affaldsstativ.
I alt blev det til 10-15 propfyldte sække med brændbart affald, dåser og flasker, som nu midlertidigt har til huse i 
Lars Baks hestetrailer. 
DN Holstebro har en aftale med Holstebro Kommune om, at renovationsfolkene afhenter søndagens indsamlede 
affald, og det sker på deres ordinære tur i Ejsing midt på ugen.
 
Hyggelig eftermiddag
"Med de fremmødte indsamlere har vi kunnet rense strækningerne: Landtingvej i næsten dens fulde udstrækning. 
Hele Lykkegårdvej og en smule langs stranden samt Ejsingholmvej fra toppen af bakken og ned langs 
sommerhusområdet, forbi campingpladsen og ned til vort udgangspunkt på Råstvej. Det er  lidt beskæmmende, at 
så få folk i løbet af knap to timer kan samle så meget affald. Det er trods alt forholdsvis korte vejstrækninger, vi 
nåede," siger DN Holstebros lokale koordinatorer af affaldsindsamlingen, Pernille Fog, Birte Thomsen og Karen 
Margrethe Nielsen.
De er dog ovenud tilfredse med dagens indsats, og det var dagens øvrige indsamlere også. 
Det fremgik tydeligt af den muntre stemning, der var ved kaffebordet, der blev rigget til ved put-and-take-søen 
efter endt dåd.

 



 
Foto: Karen Margrethe Nielsen. 
Dagens fangst. Landtingvej var slem. Her var det nødvendigt at lave "depoter" af affaldssække, som efterfølgende 
måtte hentes i en hestetrailer. 

 
Foto: Pernille Fog.



Danmarks Naturfredningsforening har i 2010 fået lavet en speciel gave til rygerne. Et etui til cigaretskod! Et 
”uskyldigt” cigaretskod kan ligge i naturen i 1-5 år, inden det er væk.

Foto: Karen Margrethe Nielsen.

Belønningen efter dagens indsats var et hyggeligt kaffebord med hele tre lækre kager.

 
 
Første affaldskampagne i 1912
Affald i naturen er ikke et nyt fænomen
AFFALDSINDSAMLING: Danmarks Naturfredningsforening inviterer for sjette år i træk til en landsdækkende 
affaldsindsamling søndag den 18. april 2010. Og foreningen kan glæde sig over, at indsamlingerne år for år 
trækker flere aktive børn og voksne, som i et par timer giver naturen en håndsrækning bevæbnet med affaldssæk 
og arbejdshandsker.
Men vidste I, at affaldskampagner ikke er en ny foreteelse i DN-regi?
Foreningen blev stiftet i april 1911, og allerede året efter udskrev Danmarks Naturfredningsforening en offentlig 
konkurrence om at digte et vers eller et slagord imod affald i naturen. Overskriften var: ”Krig for skovens 
renligholdelse”.  
Verset eller slagordet skulle være et, som hele befolkningen ville adoptere, og som skulle huske alle på ikke at 
forurene naturen med papir og andet affald. 
Konkurrencen fik stor mediedækning, og foreningen modtog over 10.000 bidrag. Vinderverset lød således:

Sildeskind og æggeskaller, 
propper, madpapir og skår 
pynter ej i skovens haller. 
Tag dem med dig når du går.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.



AFFALDSINDSAMLING

Søndag den 18. april arrangerede Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling for sjette
år i træk.
Opbakningen hertil har været støt stigende år for år.
48.000 frivillige deltog i DN affaldsindsamling den 19. april 2009.
Ugen efter samlede en række skoler og daginstitutioner affald.
63.000 børn fra institutioner – fordelt på over 900 forskellige institutioner – havde tilmeldt sig som hjælpere ved 
indsamlingen.
Udbyttet blev omkring 173.000 kg affald. Heraf 143.000 dåser uden pant og cirka 10.000 dåser med pant.
Kilde: Danmarks Naturfredningsforening.

NEDBRYDNINGSTIDER I NATUREN

Appelsin- og bananskræller 2-5 uger
Aviser    3-12 måneder
Cigaretskod    1-5 år
Tyggegummi   5 år
Malet træ    13 år
Materialer i nylon   30-40 år
Aluminiumsdåser   10-500 år
Plastlåg til 6-pack   450 år
Plastikposer    100-500 år
Glasflasker    4.000-1 mio. år
Kilde: Institut for Miljøvurdering
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