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Når skidt er godt - Affald 
- Af Natascha Houe, praktikant i Økolariet 12.-16. september 2016 

Jeg hedder Natascha, jeg er 14 år gammel, og går i 9.b på Alminde – Viuf fælleskole. 

Jeg har valgt denne opgave, da jeg synes ”Når skidt er godt” udstillingen så 

spændende ud, og fandt emnet interessant.  

Økolariet er et center for viden og oplevelser, for dig der gerne vil lære på 

en sjov og effektiv måde. Tager man en tur gennem Økolariets udstillinger, 

får man en masse informationer om diverse ting, såsom havet, genbrug, 

skoven og meget andet.  

   

Affald 

Affald kan deles op i forskellige kategorier – vi har det affald der 

kommer ud af os, også kaldet afføring, vi har vores gamle madrester, 

og så har vi alt det affald som naturen ikke har godt af, som kan være 

ting såsom plastik, batterier, metal, og diverse ting som naturen ikke 

selv kan nedbryde. Og det er så her hvor vi – menneskene - kommer ind i 

billedet. Det er her vi skal hjælpe naturen, med at nedbryde de ”dårlige”  

ting, og det gør vi ved at sortere vores affald, i de forskellige fraktioner.  

 

Plastik i havet 

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald, da det kan volde store 

konsekvenser for naturen og samfundet, hvis affaldet ikke bliver 

sorteret. Specielt plastik er et stort problem. Der bliver produceret 

8 ton plastik i sekundet rundt omkring i verden, det gør os mennesker 

til storforbrugere af plastik, og selvom vi har muligheder for indsamling 

og genbrug af plastik, ender der stadig 10 millioner tons plastik hvert 

år i havet. Eftersom der er blevet smidt så meget plastik i havet, har 

plastikken samlet sig i fem kæmpe ”plastikøer”, og tilsammen udgør 

de fem øer et samlet areal svarende til hele Afrika. Undersøgelser  
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viser os, at hvis tendensen til at smide plastik i verdenshavene ikke  

bliver bremset en del, vil plastik – når vi kommer til år 2050 – fylde  

mere i verdenshavene, end fiskene vil. Allerede der kan man se, at  

plastik er et stort problem for bl.a. dyrene, men det står værre til. 

Hvert år må 100.000 havpattedyr, og én million fugle lade livet pga.  

den store plastikforurening. Hele 5 tons plastik ender hvert år i maverne 

på albatrosserne, og 80% af alle mallemuk fuglene i Arktis har plastik i maven.  

  

Genbrug 

Vi skal også blive bedre til at genbruge, og låne ting som 

virker optimalt. Lige p.t. når vi har brugt en ting, det kan 

være en mobil, en vaskemaskine, en bil, et stykke tøj osv. 

Vælger vi i de fleste tilfælde at kassere tingen, hvor vi 

derimod kunne enten genbruge den, eller give den væk til 

en anden, som kunne få gavn af den. Ekstremt mange  

familier vælger at smide deres brugte tøj ud, men tværtimod 

burde de aflevere det, så det kan gå i arv, eller de kan give 

det til de fattige børn i U-landende. Man skulle tro at det ville 

være svært at genbruge sit tøj, men nej – det er rigtig let at gøre 

det. Bl.a. har tøjkæden ”name it” en returordning for brugt  

tøj og sko. Det tøj der kan bruges bliver sendt til de fattige lande, 

hvorimod det tøj der er i stykker, bliver delt til fibre, og det bruger 

de så til f.eks. underlag til legepladser, fyld til bamser og isolering 

til huse. Derfor kan et enkelt stykke ødelagt tøj, være med til at 

isolere et hus.  

 

Alt i alt skal vi blive bedre til at genbruge vores ressourcer,  

og passe bedre på vores jord, så vi også er her om 100 år. 

 


