


• 3 måneders forsøgsperiode 
5. november 2021 – 4. februar 2022

• 7 tøjcontainere ved siden af de 
eksisterende tøjcontainere til 
genbrugstekstiler
• Lånt af Røde kors



Informationskampagne

• Hænger på alle skraldespande
• Sms og mail ordning
• Hjemmeside og facebook
• Animation om sortering
• Lokalavis – artikler og video
• Events ved Rema 1000, skolen og 
på biblioteket





Vi har fået 3524 kg tekstilaffald - det svarer til 1,07 kg per 
indbygger i Aulum

81 % går til mekanisk eller kemisk genanvendelse

6 % er vurderet at kunne sælges på det danske 
genbrugsmarked

13 % er restaffald (vådt, klistret tekstilaffald, lædervarer, 
sko og fejlsorteret nipsgenstande) 



Udsnit af, hvad borgerne smider ud som tekstilaffald:
• Undertøj og strømper - 36 %
• T-shirt, shorts, bukser - 34 %
• Fladevarer - 10 %

Generelle oplevelser fra sorteringen: 
• Gode til at pakke det i lukkede poser
• Tøjet er generelt ret slidt
• Har en god forståelse af forskellen på tekstilaffald og 

genbrugstøj
• De frivillige organisationer i området har ikke oplevet 

ændringer i mængde eller kvalitet i                             
forsøgsperioden.  



Vi udsendte et spørgeskema til alle borgerne i Aulum 
efter forsøgsperioden - 379 personer svarede

• 63 % har afleveret tekstilaffald i forsøgsperioden
• 77 % har afleveret tekstilaffald 1-2 gange
• 13 % har afleveret flere end 3 gange!
• Flere borgere nævner de aflevere deres tekstilaffald til 

butikker som H&M. 

• 95 % har været glade for containernes placering
• 83 % af de adspurgte har < 5 km til nærmeste container

• Flere skriver at de samler tekstilaffald sammen i sække 
derhjemme, men at de ikke nåede at aflevere det 
indenfor forsøgsperioden



Forventninger til fremtidig indsamling i Herning Kommune
- Foreslår husstandsnær indsamling af tekstilaffald
- Udvikle på design af containere
- Er ikke politisk godkendt endnu!
- Indgår som en del af affaldsplanen

Tekstilaffald (udklip fra Vejledning om indsamling af husholdningsaffald)

Hustandsnær indsamling i container placeret i rimelig gåafstand fra boligen. 
Kommunen kan evt. tillade velgørende organisationer at opstille containere til 
genbrug ved siden af containerne til tekstilaffald. Det anbefales at uddele poser 
til tekstilaffald i denne ordning for at markere forskellen mellem genbrugs- og 
affaldscontainere.

Poser eller ej? 

Blev ikke efterspurgt i Aulum!


