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Hvad har affaldssortering og lækkert design med hinanden at gøre? Ret meget! For
affaldssortering er ikke længere noget, der kun er henlagt til genbrugsstationen og
forbrændingsanlægget. Nu er det flyttet hjem i dit køkken, fordi vi alle sammen skal
være bedre til at sortere vores affald. Og så skal det se godt ud og være nemt,
mener Jeanette Koustrup fra DEL DIT SKRALD, som har designet en enkel løsning.
Helt enkelt - det skrald vi skaber hver dag skal vi nemlig i gang med at sortere eller
ihverfald blive bedre til det, så kan det bruges igen - det er ret smart. Vi har nemlig
ikke ubegrænsede mængder af materialer fra naturens hånd og vores forbrug
falder nok ikke lige foreløblig, så hvorfor ikke deles om det vi har tilbage?
DEL DIT SKRALD ved godt at affaldssortering er ret besværligt, derfor har
de gjort det lidt ekstra lækkert og enklere at sortere sit affald med en design
løsning der minimerer plads.
DEL DIT SKRALD er en ide af Jeanette Koustrup, hun har aldrig rigtig tænkt så
meget på miljøet og altid følt at de ekstreme miljø aktivister har råbt lidt for højt og
forgæves om vores klima. Hun tog det ihvertfald ikke seriøst og havde alt for travlt
med sin karriere i reklamebranchen og købe alle de ting som hun egentlig ikke
havde brug for.
Da hun blev mor fik hun pludselig mere tid og med de mange varer hun slæbte op
på 4. sal fik hende til at indse hvor grådige vi alle er blevet, inklusiv hende selv som
allerede havde et alt for stort overforbrug.
Med små skridt designede hun sit eget sorteringssystem på bagtrappen bag
køkkendøren og efter kort tid blev det en vane at sortere det skrald som sagtens
kunne bruges igen. Hun tænkte, hvis jeg kan gøre det, så kan alle... Bare et lille
skridt ad gangen.
Da Jeanette prøvede at lære hendes 5 årige søn Kalle at sortere var det ikke nogen
nem opgave at overbevise ham, det var jo nemmere bare at smide alt skrald i den
samme skraldespand. En dag da de havde købt en bakke jordbær, ville Kalle smide
plastikbakken i skraldespanden og Jeanette prøvede at forklare ham at hvis ikke

han sørgede for at sortere bakken, så var der jo ikke nok plast til at producere en ny
jordbærbakke til en anden dreng. Tiøren faldt for Kalle og navnet til DEL DIT
SKRALD opstod.
DEL DIT SKRALD ved godt at en løftet pegefinger ikke er med til at ændre noget, de
ved godt hvor svært det er at ændre vaner - men de ved også at gode vaner har en
tendens til at smitte...
“Forbrugerundersøgelser viser jo gang på gang, at folk gerne vil tage ansvar men
slet ikke ved, hvor de skal starte og om det egentligt nytter noget" siger Jeanette
Koustrup.
I danmark produceres der årligt omkring 11 mia tons affald. Vi er blevet meget
bedre til at sortere og blevet mere bevidste. Men der er stadig et stykke vej igen.
En af de store skrøner, når man taler affaldssortering, er netop, at “det hele bare
bliver brændt alligevel”. Det er mange år siden, det var sådan – så det kan vi ikke
længere bruge som undskyldning.
“I bund og grund handler det om at ændre sine egne vaner, for man skal starte med
sig selv”, siger Jeanette og uddyber: ”Jeg ved fra mig selv, at den slags kan tage
lang tid. Særligt når det nu handler om noget, som vi traditionelt lukker øjnene for.
Men jeg tror, at DEL DIT SKRALD, kan være med til at ændre vaner og samtidig gøre
det enklere at sortere. Det er i hvert fald målet”, siger hun.
Samtidig håber DEL DIT SKRALD også på at vi vil begynde at tænke os lidt om når vi
er ude. Kunne vi ha sparet TO-GO koppen fra vores lokale cafe, hvad med
engangsemballagen til den hyggelige picnic og hvad med al det emballage vi smider
ud fra vores Take-Away sted.
“For mig er det meget mere end “bare” et system til sortering af affald. Det skal
være med til at ændre vores tanker og vaner når det gælder miljøet .” Siger
Jeanette. “Stop Spild Af Mad, har vist os, at man kan ændre sine vaner og flytte
fokus over på et stort problem uden at man behøver at tale dommedag og være
belærende. Med affaldssortering skal det være det samme. Helt enkelt - bare noget
vi gør. Det behøver man ikke være glødende aktivist for" afslutter hun.
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