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Indledning 
Den Europæiske uge for affaldsforebyggelse (European Week for Waste Reduction) blev introduceret i 2009 

med det formål at informere EU’s borgere om, hvordan de med simple midler kan være med til at mindske 

mængderne af affald og forhindre spild. I selve ugen vil der foregå en række aktiviteter med fokus på affald 

og forebyggelse af affald. Aktiviteterne fokuserer på flere forskellige emner inden for affaldsforebyggelse 

som f.eks. at minimere affaldsproduktionen, minimere forbrug af papir og emballage, undgå madspild, 

reparere og genbruge samt undgå henkastet affald. 

 

De enkelte EU medlemslande, regioner eller delstater tilmelder sig forebyggelsesugen som hvert år er 

placeret i den sidste ”fulde” uge af november måned dvs. hvor begge weekender er inkluderet. De 

planlagte aktiviteter og events koordineres samlet i EWWR sekretariatet og kan ses af sekretariatets 

hjemmeside, hvor der også kan findes generel information om ugen www.ewwr.eu.  

 

Affaldsforebyggelsesugen blev støttet af EU’s Life+ program som et 3-årigt projekt fra 2009-2011. I 2012 

har ugen været støttet af de samarbejdspartnere (Ademe, ACR+, IBGE, Lipor and ARC), som har deltaget i 

den europæiske koordinering af affaldsforebyggelsesugen. I 2014 har ugen igen været støttet af EU’s life+ 

program. 

 

I 2014 var der ca. 12.000 events og aktiviteter i både EU-lande og også i lande uden for EU. I Danmark blev 

der afholdt i alt 13 events fordelt på 3 kommuner/myndigheder, 1 affaldsselskab og 3 organisationer.  

 

Baggrund for idékataloget 
Følgende idékatalog over affaldsforebyggelses aktiviteter er fremkommet ved møder i det netværk, som 

har deltaget i processen med at udvikle den danske deltagelse i den europæiske forebyggelsesuge i 2011 - 

2014. 

 

Ikke alle idéerne blev omsat til konkrete aktiviteter i løbet af perioden. De aktiviteter, der blev 

konkretiseret fremgår af aktivitetskalenderne for 2011, 2012 og 2014. For affaldsforebyggelsesugen 2014 

kan kalenderen findes på www.affaldsforebyggelsesugen.dk   

 

Idéerne i kataloget er dog fortsat gode og kan være til generel inspiration for affaldsforebyggende 
initiativer.  
 
  

http://www.ewwr.eu/
http://www.affaldsforebyggelsesugen.dk/
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Idékatalog 
Kataloget er inddelt i temaer, hvorunder de enkelte aktiviteter er listet. 
 

1. AFFALDSFOREBYGGELSE generelt, herunder klimavinklen 
 

 Kortlægning af direkte koncepter for genbrug. 

 Telefon-app, som via sms-tjeneste informerer om CO2 spare-tips. Kan downloades og anvendes på 
alle telefoner. http://www.mobile-identity.com/project.jsp  

 Affaldsforebyggelse på facebook  

 Filmfremvisning. Biografer i kommunen viser film om affald og affaldsforebyggelse f.eks. ”The Story 
of Stof”, ”Wall-E”, ”Wasteland”, ”Taste the Waste” og ”Trashed”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Loppemarked, herunder aktiviteter som reparationsstande/-workshops. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis filmforevisning af miljøfilmen TRASHED med Jeremy Irons i Husets Biograf plus efterfølgende debat om 

madspild og affald.  

Filmen TRASHED viser den overraskende sandhed om hvordan vores affaldssamfund er en direkte fare imod vores 

eget helbred, naturen, dyrelivet og resten af jorden. Jeremy Irons tager os med på en skræmmende og samtidig 

smuk rejse, der viser menneskehedens største svagheder, men samtidigt også vores vilje til at rette op på den 

katastrofale udvikling. 

Efter filmen vil græsrodsbevægelserne Stop Spild Af Mad og CradlePeople lede an i en debat, om hvordan vi kan 

tage fat i problemerne i Danmark. Filmen og debatten er arrangeret i forbindelse med den europæiske uge for 

affaldsforebyggelse.  

Arrangør: Stop Spild Af Mad 

Dato: den 20. november 2012 

Tid: kl. 19-22 

Sted: Husets Biograf, Magstræde 14, 2. sal, 1204 København K 

Gratis entré. Tilmelding er nødvendig (max. 60 pladser). 

Tilmelding skal ske på email: trashed@cradlepeople.dk  

Trailer link: http://www.youtube.com/watch?v=7UM73CEvwMY 

Søndag den 27. november 2011 

Tøj-bazar i Valby på Porcelænstorvet. Her er det muligt at købe og sælge sit brugte tøj. Tilmeldte får en gratis stand, 

hvorfra de kan sælge det tøj, de ikke længere bruger. Man kan også komme ind fra gaden og gøre et godt kup. 

Tilmelding af stand sker på: valby.toejbazar@gmail.com 

 

Lørdag den 26. november 2011 

Tøj-bazar i Valby på Porcelænstorvet. Her er det muligt at købe og sælge sit brugte tøj. Tilmeldte får en gratis stand, 

hvorfra de kan sælge det tøj, de ikke længere bruger. Man kan også komme ind fra gaden og gøre et godt kup. 

Tilmelding af stand sker på: valby.toejbazar@gmail.com 

26.-27. november/Porcelænstorvet v. Spinderiet /kl. 11-15 /fri entre/se mere 

 

http://www.mobile-identity.com/project.jsp
mailto:trashed@cradlepeople.dk
http://www.youtube.com/watch?v=7UM73CEvwMY
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 Byttemarkeder, hvor man medbringer ting, som kan byttes med andre ting. 
 

 

 

 

 

 Plastposereduktion. Samarbejde med supermarkeder ift. salg af indkøbsnet via supermarkeder eller 
uddeling af indkøbsnet og stoppe salg af plastposer. 

 Indsamling af affald. I værksætte NGO’er, hjælpeorganisationer mv. til indsamling af henkastet 
affald. 

 Skraldetanterne og Madam Skrald (event om kildesortering og genanvendelse) ”Find guldet i 

affaldet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”117 Møg gode grunde”. AVV konkurrence om gode gebrugs-idéer med svar på spørgsmål på 

avv.dk/117 eller facebook/aldrigmereaffald. 

 Donorkorpset rykker ud. Madam Skrald og Skraldetanterne modtager genbrugelige 

affaldsdonationer af plast, pap, papir, glas og metal. Som tak uddeles en Madam Skrald og 

Skraldetante-shoppingbag. 

 

 

 

 

 

Find guldet i affaldet  

Kom og find guldet i affald i Brøndby og se de nye affaldsbeholdere med 2 og 4 kamre.  

  Arrangør: Brøndby Kommune 

  Dato: den 22. november 2012 

  Tid: Fra ca. kl. 15.00 

  Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand 

  Gratis entré. 

 

Find guldet i affaldet 

Kom og find guldet i affald i Brøndby og se de nye affaldsbeholdere med 2 og 4 kamre.  

  Arrangør: Brøndby Kommune 

  Dato: den 21. november 2012 

  Tid: Fra ca. kl. 15.00 

  Sted: Kulturhuset Kilden, Brøndbyøster 

  Gratis entré.  

 

Event: "Donorkorpset rykker ud" 

Det er Europæisk affaldsforebyggelsesuge, og hvert år er vægten af affaldet i Europa enorm, næsten 3 milliarder 

tons! Det svarer til et tog der er fem gange så langt som afstanden fra Jorden til Månen. Forestil dig lige hvad det 

bliver til på to år, eller tre... eller på flere årtier!!!! Generer genbrug, ikke affald 

 

Donorkorpset rykker ud til Fields indkøbscenter med Madam Skrald og Skraldetanterne, som tager imod dine 

genbrugelige affaldsdonationer af plast, papir, glas og metal. Gør affaldet fra din shoppetur til genbrug og donér det, 

så sørger donorkorpset for, at det bliver genanvendt til nye produkter. Som tak for din donation, får du en flot 

Madam Skrald eller Skraldetante-shoppingbag, som du kan bruge igen og igen og igen.  

  Arrangør: I/S Vestforbrænding 

  Dato: den 23. november 2012 

  Sted: Fields, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S 

 

Byttemarked. 

Medbring ting - tøj, køkkenting, bøger, legetøj og meget mere, som du ikke selv bruger mere. Tag til, som du kan 

bruge, med hjem. Det, der bliver til over, gives til en velgørende organisation. Byttemarkedet har åbent kl. 11-15  

  Arrangør: Valby Miljøcenter 

  Dato: 23. november 2014  

  Tid: kl. 11.00-15.00 

  Sted: Valgårdsvej 4-8, Valby Kulturhus, Teatersalen  

  Pris: gratis entré 
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2. GENBRUGSPLADSER 
 Opstilling af genbrugscontainere 

 Dingenotmarked – medbring dine brugte beslag, kroge eller andre dingenoter på genbrugspladsen 

og find lige det ophæng du mangler 

 Genbrugsmarkeder 

 

 

 

 

 
 

3. SKOLER, BØRN OG INSTITUTIONER 
 Affaldstilsyn på skoler og institutioner 

 Spejder projekt - sy muleposer af genbrugsstof i samarbejde med designere 

 Temauge om affaldsforebyggelse på Grønt Flag skolerne Grønne skoler. Kunne være noget, som 
kan bredes ud til flere skoler. 

 

 

 

 

 ”Affaldsforebyggelse i institutionen”. Intern fokus på, hvordan man kan forebygge affald gennem 
institutionsbesøg, f.eks. fokus på reduktion af trykte publikationer, fremme tosidet print etc.  

 Indsamling af affald. Involvere skoleklasser i affaldsindsamling evt. som en konkurrence om at 
samle mest plastaffald i en periode og vinder kåres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag den 21. november 2011 

Ejerslykkeskolen i Odense starter i denne uge med at sortere papir. Samtidig uddannes de mindre klasser til 

affaldsambassadører og 8. klasserne gennemgår sammen med Toyota skolens affaldshåndtering med henblik 

på at finde bedre løsninger.  

Uge 47/Ejerslykkeskolen i Odense/internt arrangement 

Mandag den 21. november 2011 

Konkurrence mellem to 4. klasser. I uge 45 og 46 konkurrerer to klasser fra Nordjylland om, hvem der kan 

samle mest unødvendigt emballageaffald sammen. Vinderklassen udpeges ved en ceremoni, hvor også det 

bedste forebyggelsesråd findes.   

21. november/Forbrændingsanlægget – Miljøvej 7, 9800 Hjørring/kl. 09.30/offentlig adgang/se mere 

Plusmarked på Vordingborg Genbrugsplads 

Der bliver holdt PlusMarked - i julens tegn - på Vordingborg Genbrugsplads. 

  Arrangør: Affaldplus 

  Dato: 30. november 2014 

  Tid:  

  Sted: Spirevej 4, 4760 Vordingborg 

  Pris: Gratis entré 
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 Når affald bliver til kunst. Klaus Samsøe omdanner affald til kunst sammen med børn. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BORGERE 
 Borgermøder om affald og affaldsforebyggelse inkl. lokalfora, Erhvervsrådet og enkelte 

virksomheder 

 Event ”hvor meget har du købt i min butik” med konkurrence 

 Projekt ”Tryg opgang”. Iværksætte låne-/delekoncepter i bolig-opgangen f.eks. ved køb af fælles 
boremaskiner, ladcykler mv. Det kunne udvides til en konkurrence mellem opgange i forskellige 
kommuner og/eller til grundejerforeninger og enkelte foregangscases kunne måske findes. 

 

 

 

 

 
 

5. PAPIRFORBRUG 
 

 ”Reklamer nej tak” kampagne. Vestforbrænding I/S har gode erfaringer. 
http://reklamernejtak.nu/tilmeld-dig-reklamer-tak  

 ”Elektroniske reklameaviser”. Idé til at supermarkeder og butikskæder markedsfører deres 
elektroniske reklameaviser.  

 ”Koordiner brevudsendelser”.  Idé til at tage kontakt til f.eks. TDC med et projektforslag, hvor TDC 
koordinerer deres brevudsendelser til kunderne, så kunderne kun får et brev og ikke 4 breve. 

 

 

 

Når affald bliver til kunst  

Kom og se, hvordan kunstneren Klaus Samsøe får affald, med sine mange former, farver og materialer til at 

blive til kunst. I løbet af dagen vil han skabe skraldekunst' sammen med børn fra skoler og børnehaver. 

Der vil blive serveret glögg og æbleskiver. 

  Arrangør: Brøndby Kommune 

  Dato: den 20. november 2012 

  Fernisering: 15.00 - 17.00 

  Sted: Brøndby Genbrugsstation 

  Gratis entré. 

 

Torsdag den 24. november 2011 

Remida får besøg af børnehavebørn, som skal arbejde med affaldsminimering ved at skabe kreative og 

fantasifulde ting ud af overskudsmaterialer fra lokale virksomheder.  

24. november/Remida/besøg efter aftale 

 

Mandag den 21., tirsdag den 22., torsdag den 24. og lørdag 26. november 2011 

Genbrugsguiderne fra Frederiksberg Kommune er klar med gode råd om, hvordan borgerne selv kan være med 

til at minimere affaldsmængderne. Med på vejen kan man få en spændende opskrift på mad lavet af rester.  

21. november/pladsen over Forum Metrostation/kl. 15.30-17.30/fri entre 

http://reklamernejtak.nu/tilmeld-dig-reklamer-tak
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6. DET SKJULTE AFFALD 

 Skraldespandsevent. Opsætte et hav af skraldespande på et torv eller plads for at synliggøre 
affaldsmængderne. 

 Skraldespandskaravaner – skraldebilerne kører i karavane f.eks. en lørdag gennem byens centrum 
for at synliggøre affaldsmængderne. En idé til kommuner, der selv ejer deres skraldebiler. Mange af 
skraldebilerne kører allerede med affaldsforebyggende budskaber f.eks. MST’s kampagne ”Brug 
mere – spild mindre”.   

 Udstilling, der synliggør mængderne af affald, der genereres, når et produkt produceres dvs. før 
brug. Der findes gode data at hente på Miljøstyrelsens hjemmeside for ”Brug mere – spild mindre” 
kampagnen: www.brugmerespildmindre.dk . 

 

7. MADSPILD 

 Stop Spild Af Mad: Event om mad til hjemløse. Køle-lastbil kører overskudsmad fra en 
fødevareproducent til herberger, flygtningecentre eller andre trængende. 

 Konkurrence om den lækreste restemadsret, herunder reklame for kogebøger med opskrifter på 
restemad.  

 Madlavningskonkurrence. Lokale udvalgsformænd eller politikere skal lave mad, hvor de får mest 
ud af råvarerne og mindst muligt spild, med efterfølgende gratis spisning af maden for gæsterne.  

 Foredrag om madspild af Stop Spild Af Mad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop Spild Af Mad oplæg om madspild på Miljøministeriets Konference om mindre madspild  

Stop Spild Af Mad giver gode eksempler på forbrugerbevægelsens mange resultater i kampen mod 

madspild. 

  Arrangør: Miljøministeriet 

  Dato: 27. november 2014 

  Sted: Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 G, 1448 København K 

  Tid: 12:00 - 16:00 

  Pris: Gratis 

  Se hjemmesiden: www.stopspildafmad.dk  

 

Foredrag om madspild på Biblioteket Kulturværftet 

Bliv klogere på madspild: Kom til foredrag med Nethe Plenge, Rådgiverpanelmedlem i Stop Spild Af Mad.  

  Arrangør: Stop Spild Af Mad 

  Dato: den 18. november 2012 

  Tid: kl. 13.00 - 15.00 

  Sted: Biblioteket Kulturværftet, Helsingør 

  Se hjemmesiden: http://www.helsbib.dk/biblioteker/hovedbiblioteket/event/madspild-

husholdningsperspektiv-lidt-til eller www.stopspildafmad.dk  

 

http://www.brugmerespildmindre.dk/
http://www.stopspildafmad.dk/
http://www.helsbib.dk/biblioteker/hovedbiblioteket/event/madspild-husholdningsperspektiv-lidt-til
http://www.helsbib.dk/biblioteker/hovedbiblioteket/event/madspild-husholdningsperspektiv-lidt-til
http://www.stopspildafmad.dk/
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 Smag på restemad og lær hvordan man laver det. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Madspildskampagne i Albertslund Station med resteopskrifter, fakta og gode råd 

 

 

 

 

 

 Projekt om madspild på Hospitalskøkkener 

 

 

 

 

 

 Analyse og pressekampagne om danskernes madspild i julen 

 

 

 

 

 

 

Stop Spild Af Mad og Frugtformidlingen på Frederiksberg Rådhus 

Kom og smag lækker restemad, lær at lave gode madpakker og bliv klogere på madspild. I samarbejde med 

Frederiksberg Kommune, Stop Spild Af Mad og Frugtformidlingen er der fokus på madspild på 

Frederiksberg Rådhus.  

  Arrangør: Stop Spild Af Mad og Frugtformidlingen 

  Dato: den 17. november 2012 

  Tid: kl. 12.00 - 18.00 

  Sted: Frederiksberg Rådhus, Frederiksberg 

  Gratis entré  

  Se hjemmesiden: http://www.frugtformidlingen.dk/stop-spild-af-mad-madpakkeværksted eller 

www.stopspildafmad.dk  

 

Udstilling om madspild  

Få en folder med opskrifter, fakta og gode råd.   

  Arrangør: Albertslund Kommune's Agenda Center  

  Dato: den 17. - 25. november 2012 

  Sted: Kommunens formidlingslokalt "Grønt Stop", Albertslund station 

  Gratis entré  

Mandag den 21. november 2011 

Odense Universitetshospital sætter fokus på madspild i personalekantinen. Radiologisk afdeling og 

Facilities Management arbejder sideløbende på at minimere affaldet via fire indsatsområder; papirforbrug, 

genbrug, madspild og emballage. 

Uge 47/Odense Universitetshospital/internt arrangement 

Undgå madspild i Julen 

En ny landsdækkende analyse og pressekampagne, som for 1. gang kortlægger danskernes madspild i 

Julen samt informationskampagne om at undgå madspild i Julen. Af Stop Spild Af Mad og Coop Analyse. 

  Arrangør: Stop Spild Af Mad og Coop Analyse 

  Dato: Uge 47, 25. november 2014 - 30. november 2014 

  Sted: Danmark - landsdækkende 

  Tid: 25. november 2014 kl 10:00 - 30. november 2014 kl 20:00 

  Pris: Gratis 

  Link: http://www.madspild.net/julen.html 

 

http://www.frugtformidlingen.dk/stop-spild-af-mad-madpakkeværksted
http://www.stopspildafmad.dk/
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 Madspild på plejehjemmene 

 Samarbejde med kokkeeleverne hos Erhvervsskolen Nordsjælland 

 ”Doggy-bag” projekt. Samarbejde med restauranter og spisesteder, hvor de spisende gæster kunne 
få deres madrester med hjem i evt. egen medbragt emballage.  

 

 

 

 

 Konference om madspild 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

8. HENKASTET AFFALD 

 Bustursseminar om ”Forebyggelse af henkastet affald” med Hold Danmark Rent. udflugt 3 
projektlokaliteter; strand, park og cykelsti, hvor de involverede medarbejdere i projektet fortæller 
om erfaringer, indsigter, økonomi mv. 
 

 

9. JULEGAVER 

 Julegenbrugsmarked. Julemarked med fokus på upcyclede ting. 

 Workshops om genbrugsjulepynt.  

 Julemarked som et kalendergaveloppemarked 

 Juleworkshop 

Doggybag-event 

Restauranter og cafeer i Valby lokalområde udleverer doggybags og gør opmærksom på reduktion af madspild. 

HELE UGEN - DEN 22. - 30. NOVEMBER 2014 

 

Konference om mindre madspild 

I Danmark smider vi alt for meget mad ud, som sagtens kunne være spist. Hvis vi skal undgå madspild kræver det 

en fælles indsats. Derfor inviterer Miljøministeriet alle interesserede til en stor konference om mindre madspild.  

  Arrangør: Miljøministeriet 

  Dato: 28. november 2014 

  Tid: 9.00-16.00 

  Sted: Eigtveds Pakhus, Strandgade 25 G, 1448 København k.  

  Pris: Gratis men tilmelding påkrævet 

  Links: http://www.tilmeld.dk/mindremadspild  
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10. MODE, DESIGN OG TEATER  
 

 Genbrug i genbrugsbutikkerne. Samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Aktiviteter i 
genbrugsbutikkerne, hvor folk kan få inspiration til at lave noget af deres egne ting, FØR tingene 
sendes til genbrug. Dette kunne udbredes til andre genbrugskæder 

 Livstilsudstilling. Samarbejde med f.eks. Klaus Samsø eller andre designere om en udstilling af re-
design af gamle møbler, brugt tøj og taske mv.  

 SFO-fashionshow. Fashionshows med hjemmesyet trashtøj i SFO’erne. Tøjet kunne komme fra 
f.eks. Folkekirkens Nødhjælp. 

 Affaldsteater. Affaldsteater eller anden sjov underholdning med fokus på affaldsforebyggelse – det 
kunne være Skraldiaden. 

 Affaldsevent på bibliotekerne. Inddragelse af bibliotekerne til f.eks. at fortælle sjove 
affaldshistorier, sandt/falsk spørgelege mv. som kunne fortælles af skraldemænd.  FOKUS på 
affaldsforebyggelse på sjove måder. 

 Loppemarkeder med fokus på børnetøj og legetøj.  
 
 
 

11. TVÆRGÅENDE AKTIVITET 
 Landsdækkende kampagne ”Brug mere spild mindre” 2012. www.brugmerespildmindre.dk  

o Reparationstema med konkurrence på facebook samt reparationsguide 

 Genbrugsmarked. Frederiksberg Kommune afholdt et stort genbrugsmarked den 19. november 
2011 på Frederiksberg Rådhus.   

 

 

 

 

 

Genbrugsmarked på Frederiksberg Rådhus.  

Hør forfatter Tor Nørretranders, der har skrevet bogen Afskaf Affald. Se modeshow med genbrugstøj og hør 

Flaskedrengenes forrygende musik på flasker. Få inspiration til indretning med sortering samt reparation af tøj 

og møbler. Følg affaldets udvikling, lav en lækker madpakke af madrester og deltag i diverse workshops og 

konkurrencer. http://www.genbrugsguide.dk/Frb2/Events.aspx  

  Arrangør: Frederiksberg Kommune  

  Dato: den 17. – 18. november 2012. Genbrugsmarkedet bliver gentaget hvert år. I 2014 den 15. nov4ember 

2014. 

  Tid: kl. 12.00 - 18.00 

  Sted: Frederiksberg Rådhus, Frederiksberg 

  Gratis entré  

Juleworkshop 

Vidste du, at danskerne hvert år køber 5787 tons julepynt? 

Så hvorfor ikke genbruge noget af det pynt, som du allerede har hjemme i skuffen og ”krydre” det med 

genbrugsmaterialer? Det kan du komme til på AffaldPlus’ juleworkshop. På workshoppen lærer du bl.a., 

hvordan du kan sætte dit brugte julepynt sammen med genbrugsmaterialer som fx udklip fra bøger, 

magasiner, æggebakker og fine plastikdimser. Julepynt som du efterfølgende kan tage med hjem og 

bruge til pynt i hjemmet eller som små gaver, hvor du kommer hen i julemåneden. 

  Arrangør: Affaldplus 

  Dato: 29. november 2014 

  Tid: 13.00-16.00 

  Sted: Ved Fjorden 20, 4700 Næstved  

  Pris: gratis entré 

  Links: http://www.affaldplus.dk/workshop 

http://www.brugmerespildmindre.dk/
http://www.genbrugsguide.dk/Frb2/Events.aspx
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 Byttemarked (se evt. http://nicholasblok.wordpress.com/byttemarkeder/ for inspiration, her findes 

en byttemarkedsguide) 

 Internet event om cirkulær økonomi dag. www.rethinkbusiness.dk  

 Upcyclet julemarked. Green Event afholdt et stort julemarked med inspirerende, up-cyclede ting 
som tøj, tasker mv. i det Økologiske Inspirationshus den 27. november 2011.  
 

 

 

 

 

 Cirkulær Økonomi – City Charter 
 

 

 

 

 

 

 NULSKRALDs aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Søndag den 27. november 2011 

Det upcyclede Julemarked, hvor alle sagerne har været affald, inden det er blevet forvandlet til noget skørt, 

skønt og brugbart. På markedet, som er for alle, vil de besøgende opleve kant, pynt, inspiration og 

utraditionelle gaver.  

27. november/Det Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg/kl. 10-16/fri entre/se mere og mere 

Fernisering på udstillingen SPILD 

SPILD viser værker skabt af materialer, som andre har kasseret. Fra skulpturer og smykker til billedkunst 

og fotos. Udstillingen viser både danske og internationale kunstnere og finder sted i landsbyen 

Tversted, der i hele 2014 har arbejdet med at finde værdier i affaldet. Byens borgere har bl.a. haft fokus 

på madspild og i den forbindelse hørt foredrag af Selina Juul, fået tips fra en restemads-kok og spist 

restemads-måltider sammen. Til ferniseringen af SPILD vil der være lækre restemads-snacks og 

musikalsk underholdning på skralde-instrumenter. SPILD åbnes af kulturminister Marianne Jelved, som 

har fundet tid i en travl kalender til at komme til Nordjylland. Jelved var i 2012 med til at udtænke idéen 

om Nulskrald – en ny tilgang til affaldsminimering og borgerinddragelse.    

  Arrangør: Galleri Tornby i samarbejde med Nulskrald  

  Dato: Lørdag den 22. november  

  Tid: Kl. 13.30-17 

  Sted: Galleri Tornby, Skagensvej 53B, 9881 Bindslev 

  Pris: Fri entré 

  Links: http://www.nulskrald.dk  

 

City Charter – Circular Economy 

Udvikling af et landkort (charter) indeholdende principper og begreber, som kan  danne grundlag for at 

kommunerne lykkedes med omstillingen til Cirkulær Økonomi. 

  Arrangør: Innovationsteamet, Region Midtjylland 

  Dato: 26. november 2014 

  Tid: 9.30-16.00 

  Sted: Turbinehallerne, Aarhus 

  Deltagere: Inviterede 

http://nicholasblok.wordpress.com/byttemarkeder/
http://www.rethinkbusiness.dk/
http://www.byoko.dk/aktuelt.asp?liste_id=20
http://www.facebook.com/event.php?eid=303696329649128
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 Stand om affaldsforebyggelse under uret på Hovedbanegården.  
DAKOFA tog initiativ og koordinerende en række aktiviteter om affaldsforebyggelse udført af 
forskellige organisationer, kommuner og affaldsselskaber til en stand fra mandag 21. til fredag den 
25. oktober, 2011. Der blev udarbejdet særskilt program, hvor følgende temaer taget op (et tema 
pr. dag):  

 Affaldsforebyggelse og klima 

 Det skjulte affald 

 Affaldets farlighed 

 Madspild 

 Genbrugs(jule)gaver 
 

12. Links 
 

 Stop Spild Af Mad http://www.stopspildafmad.dk/  

 Forebyg affald http://www.forebygaffald.dk/  

 Brug mere - spild mindre http://www.brugmerespildmindre.dk/  

 Skab mindre affald http://www.avv.dk/miljoe/skab-mindre-affald  

 Nulskrald http://nulskrald.dk/  

 Zero Waste Europe http://www.zerowasteeurope.eu/  

 Waste Prevention WRAP, UK http://www.wrap.org.uk/category/subject/waste-prevention  
 

http://www.stopspildafmad.dk/
http://www.forebygaffald.dk/
http://www.brugmerespildmindre.dk/
http://www.avv.dk/miljoe/skab-mindre-affald
http://nulskrald.dk/
http://www.zerowasteeurope.eu/
http://www.wrap.org.uk/category/subject/waste-prevention

