
Supplerende tekst til animationsfilmene
Her har vi samlet nogle idéer til tekster, som I kan dele med animationen.

Forklar de 10 fraktioner på SoMe
På affaldssorteringnytter.dk har vi samlet en liste med animationsfilm for hver fraktion. Dem kan I dele 
på jeres digitale kanaler, så I gør borgerne opmærksomme på, hvordan de forskellige affaldstyper skal 
sorteres.  

MAD- & DRIKKEKARTONER
Fortæl, hvad borgeren kan sortere i den fraktion, 
fx karton fra juice, plantemælk, bønner, flåede 
tomater, vaniljecreme og mornaysauce. Fortæl, 
at der ikke må komme to-go kaffekopper i 
– de skal i restaffald. 

TEKSTILAFFALD
Fortæl, hvad borgerne må smide i tekstilaf-
faldsspanden, fx slidte eller hullede bukser og 
nylonstrømpebukser, et hullet viskestykke, slidt 
sengelinned og håndklæder. Gør det klart, at tøj, 
andre kan få glæde af, ikke er tekstilaffald. 

PAPIR
Hjælp ved at skrive, at man kan tromme på pap 
og binde knude på papir. Eller at en tommelfin-
gerregel er, at alt, der er tyndere end karton, skal 
sorteres i papir. Fx aviser, magasiner og rudeku-
verter.

PLAST
Fortæl, at plastikemballage skal skrabes, inden 
det smides ud, men ikke behøver at være helt 
rent. Eksempler på affald kunne være plast-
emballage fra mad, plastflasker uden pant og 
plastikposer. Fortæl, at mærkater gerne må blive 
siddende på. 

GLAS
Fortæl, at glas skal skrabes, inden det smides ud, 
men ikke behøver at være helt rent. Fortæl, at 
låget meget gerne må tages af og sorteres i den 
fraktion, det tilhører – formentligt plast eller me-
tal. Men at det ikke er et krav. Eksempler på affald 
kunne være syltetøjsglas og vinflasker – både 
farvet og klart glas.

PAP
Fortæl, at pappet kun kan genanvendes, når det 
er rent – derfor skal pizzabakken ikke i pap. Fx skal 
paprør fra køkkenrulle og toiletpapir og æsker fra 
tandpasta, vaskepulver og opvasketabs i pap. 
Tape, hæfteklammer og labels på godt blive på 
pappet. 

METAL
Fortæl, at det måske er den type affald, man 
ikke har så meget af, men at den miljømæssige 
gevinst er stor. Derfor har lidt også ret. Eksempler 
på affald er dåser fra tun og andet mad, sølvpa-
pir, metalemballage fra en leverpostej.

MADAFFALD
Hvis I har tynde madposer i jeres kommune, kan 
I dele gode tricks, fx at bruge to poser og læg-
ge et stykke køkkenrulle i bunden. Eksempler på 
madaffald er både råt og tilberedt mad, sovs, 
fedt, kaffegrums og kaffefiltre eller afskårne 
blomster. Dog må potteplanter og jord fra 
krydderurter ikke komme i. 

FARLIGT AFFALD
Fortæl, at det er produkter markeret med en rød 
advarselstrekant, og at det skal behandles for-
svarligt. Fortæl, at plastikemballage, hvor der har 
været håndsprit i, også er farligt affald.

RESTAFFALD
Fortæl, at det er alt det affald, der ikke kan sor-
teres i de andre typer af affald. Eksempler på 
restaffald er brugte mundbind, pizzabakker, vådt 
og beskidt pap og papir. 

Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer. affaldssorteringnytter.dk


