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Det er ingen hemmelighed, at Danmarks Naturfredningsforening har stor fokus på affaldsproblematikken. Mange 
deltager hvert år i naturfredningsforeningen årlige affaldsindsamling i april måned, og DN-Holstebros 
lokalafdelinger i Vinderup og Ulfborg-Vemb har skabt en god tradition herfor.
Ét er den årlige affaldsindsamling i naturen. Noget ganske andet er, hvordan vi håndterer bortskaffelsen af 
dagrenovation og hvad der sker med indholdet af husstandenes todelte affaldscontainer til aviser og plast, metal 
og dåser. Nogen har stadig en forestilling af, at alt puttes i samme dynge, uanset hvor meget den enkelte borger 
sorterer. 
Intet kunne være mere forkert. Tingene genbruges i høj grad, og det ønskede både NVR Affald og Nomis 
affaldscentral at være med til at fortælle, da DN Holstebro rettede henvendelse tidligere på året for at få lov til at 
invitere interesserede på et besøg på Nomis affaldscentral. 
Onsdag den 25. august besøgte en stor gruppe borgere så Nomi, og det besøg gav stof til eftertanke hos de fleste. 
Blandt andet overraskede det nok at høre, at der faktisk er en del penge i det, vi opfatter som affald.
At der er fornuft i genbrug bevises af tørre tal. Indførelsen af den todelte genbrugsbeholder har resulteret i, at 
andelen af dagrenovation til forbrænding er blevet mindre. Kommuner uden genbrugscontaineren oplever stigende 
mængde af dagrenovation. 
Mogens Berg, der er leder af Nomis affaldsterminal, og Gitte Berg fra NVR Borgerservice gav en god og ”nede-på-
jorden” gennemgang af de to selskabers opgaver i forbindelse med bortskaffelse af affaldet.
Gå ind på NVR-affalds hjemmeside og find forskellige servicemuligheder, som stilles til rådighed for borgerne. 
Blandt andet tilmelding til sms-service og mailservice, så man gøres opmærksom på tømninger dagen før det sker.
http://www.nvraffald.dk/Holstebro/Forside.aspx
Se også hvordan affaldet genbruges på adressen:
http://www.affaldetsvej.dk/
Her er en række film, som på fascinerende vis bringer seeren igennem genbrugsprocessen for bl.a. papir, batterier, 
aluminium, glas, farligt affald og lignende.
 

http://www.affaldetsvej.dk/
http://www.nvraffald.dk/Holstebro/Forside.aspx


 Mogens Berg, leder af Nomis affaldsterminal, fortalte om ”affaldets gang” i systemet.



 Genbrugscontainerens papirdel tømmes af i en lukket hal. De fyldte papircontainere afhentes senere af det firma, som genanvender papiret.



 Som det ses ryger meget andet end dåser og plastdunke i containerens andet rum. Tingene grovsorteres først med hjælp af rå maskinkraft.



                     Sidste finsortering på

transportbåndet sker delvist med håndkraft.



 Gitte Bak fra NVR borgerservice havde opmærksomme tilhørere på turen rundt på Nomis oplagsplads. I baggrunden ses kæmpemæssige 

dynger af sorteret træaffald.
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