
Årsrapport 2020 

Overblik over endnu et fantastisk år 
i konceptet Ren Natur



SIDE:  2

ÅRSRAPPORT 2020 / REN NATUR

Derfor gør  
vi det..
År 2020 vil gå over i historien som et gan-
ske særligt år. Det er helt sikkert! Først 
brændte store dele af Australien og senere 
Californien. Så spredte Covid-19 sine ræds-
ler over det meste af kloden, mens vi her 
i landet også har skullet forholde os til en 
omfattende sexismedebat og et stort fokus 
på det amerikanske valg. Vi er mange der 

føler os afmægtige, 
mens utrygheden 
lige så stille kom-
mer snigende. For 
hvad kan vi gøre? 
Har jeg som indi-
vid overhovedet en 
indflydelse på min 
omverden? 
Svaret er et stort 
JA og det er blandt 
andet noget af det, 
der fremgår af det-
te års Ren Natur 
Årsrapport.                 
 

På trods af de omskiftelige tider, så står 
konceptet stærkt og vi kan melde om en 
sæson 2020, der er blevet gennemført på 
bedste vis med rekordmange tilmeldte 
foreninger og kommuner. Alle er gået til 
snapperen med højt humør, stor ansvarlig-

hed og en imponerende opfindsomhed, 
der har gjort at vi har kunnet gennemføre 
391 indsamlingsruter fordelt over det gan-
ske land. Her er der blevet indsamlet godt 
1,4 mio. stykker affald og så er knapt 1,2 
mio. kr. blevet udbetalt til det danske for-
eningsliv og det i en tid, hvor foreningslivet 
netop har så hårdt brug for det.  
 
Vi er mere end tilfredse! Vi er nærmest lyk-
kelige. 
For det bliver mere og mere tydeligt, at 
Ren Natur kan noget ganske særligt når 
det kommer til motivering og engagering 
af den brede befolkning i en sag så vigtig 
som miljø. Og her er det netop, at vi alle 
hver især holder nøglen til den vedvarende 
positive forandring af vores nærmiljø, såle-
des at vi fortsat kan bo og færdes i tryghed 
lokalt.  

Af hjertet tak til alle fire indbyrdes afhæn-
gige samarbejdspartnere bestående af 
sponsorer, kommuner, frivillige og det lille 
Ren Natur-team i Hold Danmark Rent.  
Vi har alle arbejdet hårdt for at sikre udbre-
delsen af de 3 værdier, som konceptet er 
bygget på, nemlig bevidstgørelse om hen-
kastet affald, glæde og sammenhold lokalt.
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National statistik over indsamlinger i Ren Natur 
Oversigt over antal deltagende kommuner, ruter og frivillige som har samlet affald med Ren Natur i 2020.

Kommuner aktive i Ren Natur 2020 var følgende:  
Esbjerg, Fredericia, Fredensborg, Frederikshavn, Gladsaxe, Guldborgsund, Helsingør, Herning, Hillerød, 
Hjørring, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Jammerbugt, Kolding, Køge, Middelfart, Næstved, Randers, 
Rebild, Ringkøbing Skjern, Roskilde, Slagelse, Solrød, Stevns, Thisted, Odense, Vejle, Vejen, Vesthimmerland, 
Vordingborg, Aabenraa, Aalborg, Århus 

Kommuner Ruter i 2020 Frivillige i aktion Indsamlede sække*

35 391 6241 2822

*Antallet af indsamlede affaldssække er større end angivet her, idet selvorganiserede indsamlingsgrupper bestå-
ende af ildsjæle samler affald ind i regi af Ren Natur hele året, men uden forpligtelse til at afrapportere mæng-
der. 

Midtjylland

Nordjylland

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Region Nordjylland
Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thi-
sted, Vesthimmerland, Aalborg, Rebild
Ruter i alt 56
Frivillige  859
Km ryddet 233,5
Km2 ryddet 0.0000488

Region Midtjylland
Aarhus, Horsens, Randers,  
Holstebro, Herning, Ringkøbing- Skjern 
Ruter i alt  67
Frivillige  1297
Km ryddet 351
Km2 ryddet 64,10

Region Syddanmark
Esbjerg, Fredericia, Kolding,  
Middelfart, Odense, Vejle, Vejen 
Aabenraa  
Ruter i alt  103
Frivillige  1434
Km ryddet 628
Km2 ryddet 0,13

Region Hovedstaden
Hvidovre, Gladsaxe, Hillerød,  
Fredensborg, Helsingør, Ishøj
Ruter i alt  55
Frivillige  791
Km ryddet 283
Km2 ryddet 10,16

Region Sjælland
Slagelse, Solrød, Køge, Vordingborg,  
Næstved, Stevns, Guldborgsund, Roskilde
Ruter i alt  110
Frivillige  1860
Km ryddet 650
Km2 ryddet 27,18
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Hvad lærte 
vi af Ren Natur  
i 2020?
Alle deltagende foreninger i Ren Natur skal udfylde en afrapporteringsformular in-
den deres sponsorpenge til klubkassen kan udbetales. Via de mange formularer 
generes meget værdifuld viden om eksempelvis hvilke typer af affald de har fundet 
og om hvordan de har oplevet at være med. Men der er også nogle centrale over-
ordnede tendenser, der trækker en tråd gennem hele gennemførelsen  af Ren Na-
tur i 2020. Disse følger her: 

Anerkendelse gør stolt 

Vi kender det jo godt alle sammen. Det med at blive set 
og anerkendt for noget man har sagt eller gjort. Det var-
mer dybt indeni og man fyldes af ny energi og mod på li-
vet. Dette er sket mange gange i denne Ren Natur sæson, 
hvor ekstra mange foreninger har fortalt os om, hvor dej-
ligt det har været at blive vinket til, piftet ad og dermed 
belønnet for deres lokale indsats med snapperne. Ofte 
berettes også om en vis forundring over, at dette overho-
vedet forekommer. Men det er blot med til at gøre ople-
velsen endnu bedre når anerkendelse kommer uventet. Vi 
ved dog med sikkerhed at ny affaldsbevidsthed og adfærd 
ser dagens lys når man har været aktiv med Ren Natur, 
men vi ved også at det ikke stopper der. Hos de mange 
der vinker, pifter og dytter skabes tillige en ny opmærk-
somhed på udfordringen med henkastet affald i naturen 
– deres natur! 
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Der opstår flere ringe i vandet

God energi spreder ringe i vandet og Ren Natur har la-
vet flere hækbølger i 2020! Man kan godt sige at koncep-
tet ”gror” på de forskellige partnere og ”nye sprøde spirer” 
ser dagens lys rundt omkring. Flere af de deltagende for-
eninger har i år rakt ud til andre foreninger i deres nærmil-
jø for i fællesskab at løse opgaven. Også i kommunerne er 
konceptet vokset ind i flere forvaltninger og dermed skabt 
en synergi mellem opgaver og mennesker. Og endelig har 
flere af sponsorerne selv arrangeret festlige dage for med-
arbejderne og endda fået vores Miljøminister til at deltage 
i en af dem. Og vi er glade for alle de nye spændende til-
tag, som Ren Natur inspirerer til. De er alle mere end vel-
kommen!   

Ren Natur engagerer alle dele af befolknin-
gen

Vi har sagt det før og nu siger vi det det igen! Ren Natur 
er for alle! Intet afspejler det bedre end en opgørelse over 
hvor mange forskellige typer af foreninger, som har været 
aktive i 2020. Ud af de 391 foreninger hører 31% uden ka-
tegorien SPORT. Det være sig boldspil, gymnastik, Esport, 
kampsport og meget mere. Herefter kommer kategorien 
NATUR med 31%, som er spejdere, roere, husdyravlere, 
vandrere, haveejere mm. Og endelig kategorien KULTUR/
SAMFUND, som i år har tegnet sig for 37% af de deltagen-
de foreninger. Dette er højere end de foregående år. Den-
ne kategori er en meget spændende samling af alt lige fra 
motorcykelklubber til kronisk syge, kunstnere, væresteder, 
lokale bylaug og rigtigt mange andre. Nye veje til bevidst-
gørende miljøarbejde åbner sig igen og igen.

Så meget godt at fortælle

Ligesom de foregående år så har der været meget godt 
at berette om Ren Natur i 2020. Historierne er mangfoldi-
ge og afspejler på bedste vis den diversitet, der er på spil 
når mange forskellige mennesker trækker den samme vej. 
5.049.100 mio. læsere/seer/lyttere er blevet informeret via 
landets mange medier om de lokale Ren Natur aktiviteter 
og her er de sociale medier helt i front. Rigtigt mange af 
de deltagende foreninger benytter sig nemlig af mulighe-
den for at fortælle om deres særlige indsats på Facebook. 
Sponsorerne har også været aktive med onlinekonkurren-
cer mm. Ren Natur er bare en god historie, der holder og 
det er ligegyldig hvem af de innoverede partnere, der for-
tæller den. 
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Vægt

Antal sække indsamlet i alt 2822

Gennemsnitlig vægt i kg. pr. sæk 4

Samlet vægt i kg. 11.288

Stykker affald fordelt på skod og andet affald

Gennemsnitlig antal stk. affald pr. sæk 508

Antal stk. affald i alt (508x2822) 1.433.576

Gennemsnitlig antal stk. andet affald pr. sæk 223

Gennemsnitlig antal skod pr. sæk 285

Procentfordeling af skod og andet affald

Gennemsnitlig antal skod pr. sæk i % 56%

Gennemsnitlig antal andet affald pr. sæk i % 44%

Mængder af affald indsamlet på landsplan i 2020 
Ren Natur har i 2020 gennemført stikprøver i 14 kommuner. Foreningerne fik sammen med indsamlingsud-
styret tilsendt en vægt samt et printet skema, hvori de blev bedt om at registrere antal af sække, antal stykker 
affald, antal skod, antal andet affald end skod og vægten af sækkene.   

På baggrund af stikprøven er gennemsnitsvægten for en sæk udregnet til at være ca. 4 kg. Derudover er der 
foretaget en beregning på stikprøveanalysen, som viser at en gennemsnitlig sæk indeholder 508 stk. affald. 
Andet affald er defineret som alt andet end skod. Nedenstående opstilling er baseret på disse udregninger.  

Hold Danmark Rent og Ren Natur er i 2020 overgået til en ny form for opgørelse af affaldsmængder, idet vi 
fremover regner  i styk henkastet affald. Det er gjort ud fra en antagelse om at et styk affald repræsenterer en 
handling hvor der er efterladt et stykke affald i naturen og denne handling kræver en modhandling, nemlig 
opsamling. Et styk betonklods repræsenterer en stor mængde vægtmæssigt, mens 100 cigaretskod ikke fyl-
der særlig meget på vægtskålen.  

Note: Andet affald som metalskrot, indkøbsvogne, cykler, etc. som ikke kan være i en sæk, er ikke med i denne 
beregning. 



SIDE:  7

ÅRSRAPPORT 2020 / REN NATUR

Meget  
mærkeligt  
affald

Foreningerne afrapporterer fra deres ind-
samlinger, hvor de blandt andet fortæller 
om deres fund, mængden af affald og di-
verse typer af affald. De bliver også bedt 
om at bemærke mærkeligt affald. Typisk 

ting der ikke lige 
kan kategoriseres 
indenfor gængse 
typer affald eller 
materialer.  
Mange af for-
eningerne melder 
tilbage med forun-
dring over hvad de 
finder og det giver 
anledning til re-
fleksion over både 
egne og andres 
adfærd og er med 
til at øge bevidst-
heden om vores 
natur og hvordan 
vi passer på den.  
Variationen er stor 

når det kommer til henkastet affald og det 
følgende er blot et udpluk af de mange, 
mærkelige fund der er blevet gjort i løbet 
af denne sæson.  

 
Et oplæg til rygestop.
En gul vest fyldt med fuglemøg.
Et ildfast fad på stranden.
Skærm til lastbil.
En BH.
IPhone, ny men ødelagt af vand.
Lyserød plasticlegetøjshåndgranat.
Et gebis – underkæben.
Dæk fra crossere som har været anvendt 
som åleruser.
En stor gymnastikmåtte.
Et bjerg af rundstykker, som nok var lagt 
ud til fuglene.
Et løbehjul fordelt ud i mange stumper.
Gibsafstøbninger.
Et Hamsterbur i træ.
Mange små flasker Underberg.
Et pengeskab nogle jernplader.
Et gammelt gulvtæppe, der lå i vandkan-
ten, samt en smadret metalboks.
Køkkenskabe som ikke kunne være i skral-
deposerne.
Et skilt hvor der stod ”Henkastning af affald 
forbudt”
En indkøbsvogn og støbejernsgryde.
30 - 40 gamle agurker i plast.
2 store beholdere med lattergas.
Skærmdele fra en knallert.
Stomipose og bleer.
Klinker, mormorskål.
7 liter mælk, cykeldæk, festivalstol.
En kølerhjelm og et par underbukser.
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Ren Natur 
Helt praktisk 

Ren Naturs vision er at løse en national ud-
fordring med henkastet affald igennem et 
lokalt tværorganisatorisk samarbejde. Det-
te sker mellem erhvervslivet, kommunerne 
og det lokale foreningsliv. Ren Natur team-
et i Hold Danmark Rent koordinerer de en-

kelte delprocesser 
i konceptet og sik-
re at alle partnere 
inddrages på en 
god og konstruktiv 
måde. 

I starten af året 
sætter den sam-
lede sponsorsum 
rammen for hvor 
mange indsam-
lingsruter, der kan 
udbydes i løbet 
af året. Herefter 
fordeles disse ru-
ter mellem de til-
meldte kommuner 
og her afhænger 

det lokale antal ruter af kommunens ind-
byggertal. Stor kommune – flere ruter. 

Ruterne tilrettelægges af Ren Natur team-
et i samarbejde med kommunen, som 
sikrer at ruterne befinder sig på offentlige 
arealer. Ligeledes udpeger kommunen de 
lokale dropsteder, hvor foreningerne efter-

følgende skal placere affaldet og hvor den 
kommunale driftsafdeling henter det. Når 
ruterne er klar, bliver de oprettet på Ren 
Naturs hjemmeside, hvor de bliver synlige 
med fakta og et Goggle Map kort. 
 
Det er Ren Natur teamet, der er ansvarlig 
for rekruttering af de frivillige foreninger og 
denne delproces sættes i gang når ruterne 
er klar på hjemmesiden. Ofte deltager den 
enkelte kommune også i denne opgave 
ved at oprette en nyhed på deres hjemme-
side og ved at lave et Facebook opslag. Alle 
foreningerne tilmelder sig på Ren Naturs 
hjemmeside og herfra er det Ren Natur 
teamet, der står for al kontakt og koordi-
nering startende med tildeling af ruter og 
sluttende med udbetaling af sponsormid-
ler. 
Indsamlingsperioden er fra april til oktober 
og det er den enkelte forening, der selv be-
stemmer på hvilken dag de ønsker at være 
aktive med deres indsamling. 
Ren Natur teamet støtter alle foreninger, 
kommuner og sponsorer igennem hele 
sæsonen med relevant kommunikations-
materiale sluttende med en Årsrapport, - 
både i en nation og en lokal version. 
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1. Opstartsmøde i kommunen
2. Kommunen oprettes på rennatur.org
3. Ruter tilrettelægges og tegnes
4. Ruter lægges på rennatur.org
5. Tilmelding åbnes 1. marts for foreningerne
6. Tildeling af ruter til foreningerne starter 1. april
7. Indsamlingskalender oprettes og sendes til  

kommunen ugentligt i takt med at foreningerne 
vælger dato. 

8. Driftsafdelingen sørger for bortskaffelse af det indsam-
lede affald i hele indsamilingsperioden. 

9. Kommunen modtager evalueringsrapport med  
nationale og kommunale nøgletal når indsamlinger-
ne er overstået. 

R
en

 N
at

u
r

Trin for trin

Ilden brænder hos Sonja i Kolding 
Det er ikke kun foreninger, der kan blive en del af Ren Natur. Også private ildsjæle har mulig-
hed for at være med i konceptet. Hvis man er en gruppe af privatpersoner, som har etableret 
sig i lokalområdet og mødes jævnligt for at samle affald, så kan man få udstyr og sparring hos 
Ren Natur. Det kræver blot at indsamlingsruten/området bliver godkendt, således at ikke også 
andre er aktive på samme sted. Private ildsjæle modtager ikke kontante sponsormidler, men 
får derimod en lækker vindjakke med reflekser og alt andet indsamlingsudstyr, som de kan 
beholde.    
Sonja fra Kolding er en ildsjæl, som brænder stærkt for sit nærområde. Hun har været aktiv 
affaldsindsamler i mange år og nyder at gøre en forskel for sin by. Hun har sine fast områder, 
som hun tilser på ugentlig basis og hun har en fast aftale med Kolding Kommune om afhent-
ning af hendes affald. Sonja har inspireret andre ildsjæle i Kolding, som hun har hjulpet i gang 
med udstyr og gode råd. 
Sonja gør et fantastisk arbejde og er en vigtig lokal ambassadør for det rene lokalmiljø!
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”Det var rigtig hyggeligt og dejligt at de 
folk vi mødte på turen, stoppede op og 
takkede for det arbejde vi lavede!”

Respons fra 
foreningerne 
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En af de store gevinster i Ren Natur er at opleve begejstringen, engagementet, 
sammenholdet og opfindsomheden som vi får i tilbagemeldinger fra de man-
ge deltagende foreninger. Mangfoldigheden af foreningerne er stor og spæn-
der lige fra sportsklubber til motionsklubber, spejdergrupper, medborgerhuse, 
lokalråd, kor, naturfamilier, sommerfuglebevægelser og bokseklubber, etc. 

I indsamlingsperioden modtager Ren Natur afrapporteringer fra deltagerne 
og samstemmende lyder det, at det som betyder allermest, er at kunne gøre 
noget aktivt sammen som gavner miljøet og naturen og som samtidig styrker 
sammenholdet i deres forening. Mange skriver desuden at de er blevet overra-
skede over affaldsmængderne og at de derfor er blevet mere bevidste om de-
res adfærd i fh.t. henkastet affald. Der er også en del positive tilkendegivelser, 
når det viser sig at der ikke er særligt meget affald at finde. Vi vil gerne dele 
nogle af de hjertelige tilbagemeldinger og de følger her: 

• ”Vi var flere som fik ”tak” fra forbigående folk, og nogen af børnene fik også 
is fra en lokal købmand. Alle var stolte af at være med til at vise, at naturen 
er vigtig for dem at bevare.”

• ”Vi havde en rigtig god dag, hvor vi fik tanket op på karma-kontoen. Alle 
gik op i opgaven med liv og sjæl og tiden fløj afsted.”

• ”Den bedste oplevelse var nok at se de mange grønne sække fyldt med af-
fald, man følte at man havde gjort en forskel.”

• ”Det bedste var: Folks glade tilråb. At folk sagde tak. Og fællesskabet på ve-
jen. At alle uanset alder kunne holde til turen. Der var lettere gangbesvæ-
rede med og vi passede på hinanden.”

• ”Det var en rigtig god dag hvor hele familien kunne være med. vi udvidet 
vores rute da vi var så mange.”

Gevinsten
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”Her fra Guldborgsund Kommune kan vi 
kun sige, at det har været en fornøjelse at 
være med!” 

En hilsen fra 
Kommunen 
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Kommunen er en vigtig partner i konceptet Ren Natur. Faktisk er 
kommunens deltagelse afgørende for at der kan udbydes indsam-
lingsruter i lokalområdet. Årsagen er at kommunen har driftsans-
varet for renhold på de lokale offentlige arealer og kan dermed 
hjælpe med at sikre at ruterne ikke går ind på privat grund.  
Ligeledes har kommunen systemet til at håndtere affaldet når det 
er indsamlet og er dermed med til sikre kvaliteten af sorteringen og 
genanvendelsen.
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Hvorfor valgte I at deltage i Ren Natur?

I 2018 foretog Guldborgsund Kommune en tværfaglig 
brainstorm, som skulle afdække hvad der umiddelbart 
kunne tages fat i, og her passede Ren Natur projektet 
rigtigt godt ind.
Ren natur er en indsats, som vi naturligt i vores kom-
mune har taget til os, og som er helt i tråd med en af 
kommunens overordnede mål, nemlig at vi vil være en 
bæredygtig kommune. Og ikke mindst at vi som kom-
mune har fokus på de samskabende tiltag, som Ren 
Natur også er et eksempel på.

Hvordan har processen fungeret internt 
hos jer?

Vi startede med at afholde et møde med Ren Naturs 
medarbejder, Lone Kramer, som fortalte om koncep-
tet og hvad det krævede at være med. Derefter var det 
bare at gå i gang. 
Vi er heldige at have en super dygtig GIS-medarbejder, 
som kunne designe ruter, der passede til Ren Naturs 
kriterier, og samarbejdet med vores entreprenørvirk-
somhed om, at finde drop-punkter og aftale afhentnin-
ger, er gået strygende.

Hvilken betydning har det haft for jer at 
være en del af konceptet?

Deltagelsen i Ren Natur har positive effekter på flere 
måder. Indsamlingen af affald, har gjort nogle af vores 

naturskønne ruter langt mere attraktive. Vi 
har støttet vores lokale foreninger og som det 
fremgår af rapporten, har det styrket deres so-
ciale engagement. 
Vi håber, at det skaber en større bevidsthed 
om, at naturen ikke er vores private affaldsde-
pot, og samtidig er det forhåbentlig starten 
til en øget dialog med borgere, som gerne vil 
være med til at gøre Guldborgsund Kommu-
ne til en bæredygtig kommune.
Det har været rart at få den ugentlige opda-
tering om, hvilke foreninger der indsamlede 
i perioden, og vi er godt tilfredse med den 
spredning af foreningstyper, der er blevet 
valgt. 

Kan du anbefale det til andre kom-
muner og hvad kan du fremhæve i 
den sammenhæng? 

Her fra Guldborgsund Kommune kan vi kun 
sige, at det har været en fornøjelse at være 
med, og at vi gør det igen til næste år, denne 
gang med max. antal ruter. 
For at det skal blive en god proces, er det en 
god idé at inddrage så mange faglige kræfter/
input som muligt. Vi havde eksempelvis erfar-
ne folk med fra afdelinger for turisme, borger/
branding, kommunikation, erhverv og strategi 
samt Teknik og Miljø. Det gav os et godt ind-
blik i, hvad der var muligt og hensigtsmæs-
sigt.  

Guldborgsund Kommu-
ne er en del af Region 
Sjælland  
beliggende på Falster.

Kommunen er godt 900 
km stor og er hjemsted 
for 60.722 indbyggere. 

Guldborgsund Kommu-
ne er sammenlagt af 6 
gamle kommuner med 
et rådhus placeret i Ny-
købing Falster.

Lena Due Bjerring, Miljøtekniker, 

Center for Teknik & Miljø, Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune har været aktiv i Ren Natur for første gang i 2020. Der blev udbudt 15 ruter til de 
lokale foreninger. Tilslutningen var stor – hele 59 foreninger ønskede at være med, hvilket betød at en ven-
teliste blev etableret. Ruterne i Guldborgsund blev gennemført i perioden medio maj til medio oktober. Vi 
har stillet 4 spørgsmål til Lena Due Bjerring, som er Ren Natur ansvarlig i Guldborgsund Kommune. Her er 
hendes svar: 
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Citater fra foreningerne:
“Det var dejligt at vi kunne samle så stor en del af vores U9 drenge og de-

res forældre og være sammen i 5 timer med hygge, solskin og med et fæl-
les mål.”

 
“Som grønne pigespejdere vil vi gerne medvirke til en meget renere natur.”

 
“Her var endelig en aktivitet hvor alle spillerne kunne være med”

 
“Man er med til at gøre en forskel for naturen, samtidig med at man er 

sammen i foreningen på en anden måde”
 

”Ren Natur er et spændende koncept som vi gerne ville være med til at 

synliggøre i vores område.”

Vi ved fra undersøgelser at det, der motiverer til frivil-
ligt arbejde, er at gøre en forskel, at være en del af et 
fællesskab og at have det sjovt. 

Fra oplevelsesteori ved vi at sanser, følelser, adfærd og 
identitet påvirkes af oplevelser, og at aktiv deltagelse 
giver en dybere meningsskabende oplevelse. En af-
faldsindsamling med Ren Natur lever op til definitio-
nen på et oplevelsesorienteret produkt, der bl.a. skal 
være forpligtende, autentisk, unikt, involverende, læ-
rende og relevant. 

Mange foreninger begrunder deres deltagelse i Ren 
Natur med en stor lyst til at gøre en synlig forskel for 
deres nære miljø. Dertil kommer det faktum, at de 
selv kan bestemme hvornår de vil gennemføre deres 
indsamling og at aktiviteten ofte passer godt sam-
men med andre af deres sociale arrangementer, ek-
sempelvis en sommerfest.  

Naturligvis spiller sponsorpengene en stor rolle for 
mange, men idet opgaven samtidig er sjov, lærerig, 
nyttig, lokal og relevant, så bliver gevinsten mange-
doblet.   

Hvorfor vælger  
foreningerne at deltage?
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Er man som forening aktiv med Ren Natur, så modta-
ger man kr. 3000 i sponsorpenge for sin indsats. Umid-
delbart er der ingen regler for hvordan disse penge skal 
anvendes. Det eneste krav der stilles, er, at pengene skal 
gå til foreningsfremmende formål som f.eks. aktiviteter, 
udstyr, undervisning mm. 
Der er ingen tvivl om at sponsorpengene, for mange 
foreninger, er en god motivation, når de vælger at til-
melde sig konceptet. Det brede forenings Danmark har 
det økonomisk svært, særligt i disse tider og det kan vi 
også mærke i Ren Natur. 

Men når det så er sagt så vækker det glæde at se, hvad 
sponsorpengene inspirerer til af mange gode ting ude i 
de lokale foreninger. Her følger et uddrag af den lange 
liste af nye ting og tiltag, som pengene er blevet brugt 
til i 2020:  

Hvad bliver sponsorpengene 
brugt til i foreningerne?

• Nyt udstyr (træningstøj, mål, trænings-
hest, kano mm.)

• Forbedring af faciliteter (nyt gulv, tag, 
møbler, trailer mm.) 

• Investering i lokalområdet (bænke, be-
plantning, legehuse, bistader mm.)

Coronatiden har gjort det svært for for-
eningerne at samles og derfor er nogle af 
pengene også blevet på bogen, men er øre-
mærket til blandt andet: 

• Træningsture og deltagelse i turneringer 
• Tilskud til sociale arrangementer
• Trænerkurser  
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Som en del af afrapporteringen har vi bedt de aktive foreninger om at 
svare på om de har fået et andet syn på henkastet affald i naturen efter 
indsamlingen. Her svarer 8 ud af 10 et bekræftende ja. Mange begrun-
der det med, at de slet ikke har været opmærksomme på problemstil-
lingen før, men at de nu har fået syn for sagen. Andre har ikke på noget 
tidspunkt overvejet at involvere sig i den lokale miljødagsorden, men 
er nu blevet interesseret. Endelig fortæller nogle også, at deres syn sta-
dig er det samme, idet de hele tiden har været meget miljøbevidste og 
ofte tager aktivt del i lokale tiltag. For dem er det ikke noget nyt, blot en 
naturlig del af deres liv. 
Vi har også spurgt dem om de fremover vil være mere opmærksomme 
på egen og omgangskredsens adfærd og her svares der også et over-
vejende positivt ja. Der er nemlig klare tegn på, at har man først stået 
med en snapper i hånden og gjort en personlig indsats, så kan man 
ikke længere lade som ingenting. Nye lokale affaldsambassadører bliver 
dermed hele tiden skabt.    
Her følger nogle af udsagnene fra de aktive foreninger: 
”Man får helt bestemt et andet syn på henkastet affald efter en dag 
som i går. Man kan godt gå og glemme det i sin hver dag, men det er 
meget tydeligt at det er noget der fremadrettet bør være større fokus 
på”
”Vi er i forvejen meget opmærksom på affald i naturen. Men det er dej-
ligt at få familierne med så de også får samme syn på naturen”
” Man får selv opmærksomhed skærpet og jeg tror folk generelt tænker 
over at der går nogle og samler op og så bliver de flove.”
”Jeg synes det er vigtigt, at vi ikke bliver sure på dem, som smider affald. 
Vi skal bare fortsætte med at vise den rigtige adfærd og arbejde på at 
forstærke en kultur, som ser ren natur som en prioritet.”
”Flere af dem, der var med på ruten udtrykte, at de gerne ville være 
med en anden gang - uanset om der kommer sponsorkroner ud af det 
eller ej. Det føles godt at rydde op i naturen.”

Har deltagerne fået et  
andet syn på affald efter indsamlingen, 
og har det påvirket deres adfærd 
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Ren Natur



SIDE:  18

ÅRSRAPPORT 2020 / REN NATUR

Alle de gode
historier
Der ikke noget så dejligt som at blive set og anerkendt for det, 
man gør. Og den vinkel er også en del af Ren Natur, idet mange af 
de deltagende foreningers indsats beskrives i individuelle artikler, 
som lægges på Ren Natur’s hjemmeside under fanen https://ren-
natur.org/i-goer-en-forskel/ 
Artiklerne sendes også til foreningen selv, samt til kommunen og 
sponsorerne. Dette har gjort stor lykke hos mange og de gode his-
torier er kommet vidt omkring. 

https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/
https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/
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Se flere af de gode historier på vores website her https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/: 

Cigaretter, cigaretter, cigaretter

For Fredericia Tegnsprogsforening var det meget overraskende så 
mange cigaretskod de fandt, da de d. 20. juni var ude at samle af-
fald med Ren Natur på rute 3 j i Fredericia.
En tidligere ryger, og medlem af foreningen, fik helt dårlig samvit-
tighed over at han førhen har været med til at skodde mange ciga-
retter i naturen.
Udover cigaretskod fandt de også Mc Donaldsposer og bægere, 
plastikposer, dåser, slikpapir, tagpap og havehandsker. Det mest 
mærkelige affald var et brillestel.
3 sække blev helt fyldt op og resten af sækkene blev kun lidt fyldte.
Foreningen havde en dejlige oplevelse: ” I Fredericia Tegnsprogs-
forening er der et rigtig godt sammenhold og det præger hele 
foreningen. Det bedste var at komme ud i den friske luft og holde 
Danmark rent. Medlemmerne er SÅ friske og klar – de tager gerne 
en tørn næste år også”
”Det er en ren win-win situation at få lidt socialt samvær og kom-
me ud at gå, samtidig med at vi bidrager til en ren by”
Fredericia Tegnsprogsforening ligger i det tættest befolkede områ-
de af døve i Danmark.
Tegnsprogshuset er en medlemsforening for døve og tegnsprogs-
brugere fra Fredericia og omregn. Foreningen har 260 medlemmer 
og en frivillig bestyrelse. Foreningen afholder en række aktiviteter 
og foredrag.
Sponsorpengene skal gå til foreningens motionsafdeling, der snak-
ker om at indkøbe snappere (så de altid kan samle affald på ture) 
og affaldsvogne, så det ikke bliver tungt at gå med poserne

Affaldet blev sat skakmat i Tikøb 

Helsingør Skakklub samlede d. 7. juni henkastet affald på en 4 km 
rute rundt i Tikøb. Heldigvis kunne de 19 skakspillere blot fylde 3 
sække. Det var mest cigaretskod, som lå jævnt spredt langs kanter 
og veje. Derudover var det mest plastaffald, bl.a. sutter, tennisbolde 
og legetøj.
’Vi havde nogle fantastisk hyggelige timer, hvor vi var delt op i 3 
grupper med en ansvarlig i hver. Vi fik hurtigt et indtryk af, at der 
ikke var meget skrald at komme efter, og det holdt stik resten af 
dagen. Vi fik en goodiebag fra SPAR købmandens souschef Mi-
chael, som alle fik glæde af på ruten’, fortæller deltagerne. ’Den 
bedste oplevelse var at møde positive lokale borgere, som var gla-
de for initiativet, og vi tror, de var glade for, at det ikke kun var Hel-
singør, der var med’.
Helsingør Skakklub er en af Nordsjællands største og ældste klub-
ber. Det er en skakklub for alle. Her er der mulighed for at spille 
med i skakturneringer, holdskak, juniorskak, ‘Skak og Snak’ eller at 
deltage i Kronborg Chess Open. Klubben blev stiftet i 1924 og er i 
dag bosiddende på Brandstationen i Helsingør.
’Det bedste ved foreningen er sammenhold og vilje til at hjælpe 
hinanden’, fortæller medlemmerne.
Sponsormidlerne skal gå til ekstra skak-live-udstyr, så foreningen 
kan transmittere endnu flere af deres turneringskampe online.

Klik og læs mere

Klik og læs mere

https://rennatur.org/i-goer-en-forskel/
https://rennatur.org/2020/07/06/cigaretter-cigaretter-cigaretter/
https://rennatur.org/2020/06/19/affaldet-blev-sat-skakmat-i-tikoeb/
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Ny brugerportal online 

Ren Naturs hjemmeside er et centralt omdrejningspunkt 
for hele konceptet. Det er her alle partnere i konceptet ori-
enterer sig og i særdeleshed de frivillige foreninger. Det er 
nemlig via hjemmesiden, at de tilmelder sig, finder info 
om de lokale ruter og gennemfører deres endelige afrap-
portering af deres indsats. 
Ren Natur præsenterer i starten af 2021 en helt ny online 
brugerportal, som understøttes af en stærk database, der 
giver nye spændende muligheder for opsamling og nyttig-
gørelse af værdifuld viden skabt i konceptet.  

Ud i alle kroge af landet 

Vi ønsker i yderligere grad at udbrede Ren Natur i Dan-
mark. I 2020 har vi udbudt indsamlingsruter i 35 af lan-
dets 98 kommuner, men vi har samtidig skrevet en hel del 
frivillige foreninger på en venteliste. Disse foreninger kom-
mer fra kommuner, som ikke endnu har været en del af 
Ren Natur og det er blandt andet dette store potentiale vi 
rigtig gerne vil nyttige i fremtiden. 
Målet er at kunne tilbyde indsamlingsruter til frivillige for-
eninger i alle landets kommuner indenfor 3 år.  

Ren Natur på særlige opgaver 

Ren Natur er et koncept under Hold Danmark Rent, der til 
daglig også leverer affaldsanalyser, kampagner og lokale 
affaldsprojekter til kommuner, stat og partnere i erhvervsli-
vet. I forbindelse med gennemførelse af de lokale kortlæg-
ningsanalyser af det henkastet affald opstår der eksem-
pelvis ny viden om særlige ”affaldshotspots”, der kræver en 
speciel opmærksomhed. 
I 2021 arbejder vi videre med at nyttiggøre viden om disse 
”hotspots” i Ren Natur og dermed udvide den portefølje af 
opgaver, som udbydes til de frivillige foreninger. Vores na-
turområder er lokale perler, der skal passes godt på!      

Visioner og udviklingspotentialer 

De sidste 3 år har Ren Natur været på en spændende rejse. Sammen har konceptets partnere skabt et fan-
tastisk fundament, som gør det muligt at involvere både frivillige og profesionelle i den grønne dagsorden. 
Men rejsen er kun lige begyndt. Hele tiden opstår der nye muligheder og nye sammenhænge, som alsam-
men er med til gøre Ren Natur endnu stærkere. 

TAK til vores
sponsorer
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TAK til vores
sponsorer

McDonalds Danmark - SPAR - WestWind - Danske Bank
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Samarbejdet
med vores
sponsorer

I 2020 har der været tilknyttet 4 nationale 
sponsorpartnere til Ren Natur. Disse spon-
sorer er købmandskæde SPAR, restau-
rantkæden McDonalds, detailkæden West 
Wind og Danske Bank. 
Sponsorernes tilkendegivelser er meget 

positive og de glæ-
der sig over den 
store opmærksom-
hed, som de man-
ge indsamlinger 
har fået lokalt såvel 
som nationalt. 
Alle 4 sponso-
rer har haft deres 
egen tilgang til 

konceptet og har nyttiggjort det på forskel-
lig vis. Det har udmøntet sig i spændende 
tiltag, der har bidraget positivt internt såvel 
som eksternt hos virksomhederne. Fælles 
for alle 4 sponsorer er deres vedholdende 
fokus på hvordan de selv kan blive en del 
af løsningen og derigennem være med 
til at støtte de lokale initiativer rundt om i 
landet.

Tak for samarbejdet i 2020
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McDonalds

McDonalds har i alt 91 restauranter fordelt over 
hele landet og de har været med siden testen 
af konceptet Ren Natur i 2018, hvor de var ho-
vedsponsor. I denne sæson er også McDonalds 
restauranterne blevet mere involveret i de lokale 
indsamlingsaktiviteter rundt om i landet, idet 49 
aktive foreningerne har været forbi en restaurant 
på deres rute, hvor de har fået en forfriskning.  
Og det er noget der giver mening for de frivillige 
at blive inviteret indenfor. Også personalet hos 
McDonalds synes godt om de lokale besøgende, 
der lyser op i deres gule veste.

WestWind

Westwind er en kæde af butikker, som udbyder 
sports-, outdoor-, og fritidsbeklædning til både 
voksne og børn. Butikkerne er fortrinsvis placeret 
i Vestjylland og tæller i alt 27 butikker samt en 
webshop. Westwind bidrager via salg af plastpo-
ser i butikkerne, hvor overskuddet går til blandt 
andet Ren Natur. Butikskæden deltog i 2020 for 
første gang og det betød at medarbejderne også 
skulle lære konceptet bedre at kende. Derfor blev 
der arrangeret 3 såkaldte WestWind-dage på ky-
sterne i Jylland hhv. på Rømø, ved Blåvand og 
ved Søndervig. Her deltog i alt 72 medarbejdere 
og deres familier, som tilsammen fik samlet godt 
½ tons marint affald på strandene.

SPAR

SPAR er en sammenslutning af selvstændige 
købmænd og kæden tæller 129 butikker for-
delt over hele landet. SPAR har været en af ho-
vedsponsorerne i Ren Natur i 2 år. SPAR er en del 
af Dagrofa. I denne sæson er konceptet i yder-
ligere grad kommet ud lokalt i butikkerne, idet 
62 har været direkte eller indirekte involveret i 
en rute, forstået på den måde at de aktive for-
eninger har besøgt butikken og fået en forfrisk-
ning. Særligt spændende blev det i Karrebæks-
minde den 20. august, hvor SPAR havde inviteret 
en særlig gæst til affaldsindsamlingen – selveste 
landets Miljøminister Lea Werdelin!  

Danske Bank

Danske Bank sponsorerer Ren Natur i kraft af de-
res eget interne CSR-koncept Time to Give. Her 
vælger medarbejderne selv hvilken organisation 
de vil donere en halv arbejdsdag til og i 2020 blev 
Ren Natur topscoren. Knapt 200 medarbejdere 
valgte at gå en tur med en snapper på en rute 
udvalgt af Ren Natur administrationen og det-
te blev gjort med højt humør og glæde. Rigtigt 
meget affald blev samlet og alle gik til opgaven 
med stort engagement. Aldrig har bankens CSR 
afdeling oplevet så stor en tilslutning til noget in-
ternt frivillighedskoncept før, men alle er enige 
om at en indsats for Ren Natur kan både ses og 
mærkes.
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