Årsrapport 2019

Østmøn Naturforening 16. juni 2019

Et overblik over de lokale indsamlingsaktiviteter i Vordingborg Kommune
tilsat relevante nationale nøgletal

Indledning
Henkastet affald i naturen synes at være på alles læber i disse tider. De herreløse efterladenskaber er
kommet i fokus og mange store og små aktører strækker sig efter at gøre en forskel. Det er alt sammen
glædeligt og varsler givetvis den forandring, som vi længe har savnet. For hvis vi skal skabe rene og affaldsfrie
lokalområder i Danmark, så skal vi gøre det skulder ved skulder.
I starten af 2019 introducerede Hold Danmark Rent konceptet Ren Natur, som er et frivilligheds- og
sponsorkoncept, hvor foreninger modtager et sponsorat på 3000
kr. for at gennemføre en affaldsindsamling på en lokal rute
godkendt af kommunen. I 2018 blev konceptet testet i 4
kommuner og forhåbningerne til den nationale udbredelse i
2019 var store. Omfanget af sponsormidlerne fra de nationale
sponsorer McDonalds, SPAR og Dansk Retursystem samt de
lokale sponsorer Dermapharm og Prysmian Group satte de
økonomiske rammer for året, og muliggjorde, at op til 30
kommuner, 330 foreninger og private ildsjæle kunne deltage.
Og så var spørgsmålet om timingen og konstruktionen var
rigtig.
Og det viste den sig at være i allerhøjeste grad!
Denne årsrapport runder 2019 af i nøgletal, konklusioner og
beretninger, som alt sammen taler sit tydelige sprog om, hvor
positivt og konstruktivt Ren Natur er blevet modtaget af alle,
og hvilke direkte og indirekte resultater og effekter det har
afstedkommet.

Vintersbølle Gymnastikforening

Af hjertet tak til alle fire indbyrdes afhængige samarbejdspartnere
bestående af sponsorer, kommuner, frivillige og det lille Ren Natur-team i Hold Danmark Rent, som har
arbejdet hårdt for at sikre udbredelsen af de 3 værdier, som konceptet er bygget på, nemlig bevidstgørelse
om henkastet affald, glæde og sammenhold.
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Overblik over Ren Natur i Danmark i 2019
Før vi kigger på, hvordan Ren Natur er gået i Vordingborg Kommune, vil vi gerne vise, hvilken større helhed
kommunen skriver sig ind i med sin deltagelse. I kan på kortet nedenfor se, hvordan de 30 deltagende
kommuner i 2019, samt antal ruter og frivillige er fordelt på tværs af regioner.

Deltagende kommuner i 2019 er Albertslund, Ballerup, Esbjerg, Fredericia, Fredensborg, Frederikshavn,
Haderslev, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Holstebro, Hvidovre, Jammerbugt, Kolding, Middelfart,
Næstved, Randers, Rebild, Ringkøbing Skjern, Solrød, Thisted, Odense, Vejle, Vesthimmerland, Vordingborg,
Aabenraa, Aalborg og Århus Kommune.

Overblik over antal ruter, frivillige, indsamlede affaldsmængder og affaldstyper i 2019
Kommuner i Ren Natur
2019
I alt

30

Ruter i 2019

Frivillige i aktion

I alt
335

I alt
5795

Forår
138

Efterår
197

Forår
2275

Efterår
3520

Antal indsamlede
sække*
I alt
2313
Forår
Efterår
629
1684

*Bemærk at antallet af indsamlede affaldssække er større end angivet her, idet selvorganiserede indsamlingsgrupper
samler affald ind i regi af Ren Natur hele året.
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Opgørelsen ovenfor viser forskellige nøgletal over ruter, deltagelse samt mængder og typer af affald der er
blevet samlet op på tværs af indsamlingerne i de 30 deltagende kommuner i 2019. Dataene er indhentet via
de afrapporteringsskemaer, som foreningerne har udfyldt efter affaldsindsamlingen. Dokumentationen af
affaldsindsamlingerne er foregået via fotodokumentation, som foreningerne har sendt til RN’s
administration, som viser affaldet, der er samlet.

Hvilke typer affald er der samlet mest af på tværs af de 30 deltagende kommuner?
På afrapporteringer fra 335 indsamlinger fra 30 kommuner bliver følgende affaldstyper nævnt flest gange:
Affaldstype
Plast
Cigaretskod
Papir
Dåser
Nævnt antal x
307
203
173
149
Omregnet i %
92%
61%
52%
44%
I henhold til ovenstående opgørelse er det vigtigt at sige, at nogle foreninger blot har angivet ”brændbart”
som affaldstype og ikke har specificeret det nærmere. Derfor estimerer vi, at plast og cigaretskod er en
endnu hyppigere affaldstype, der er fundet end, hvad der er nævnt her.

Antal emballage der er samlet med- og uden pant på 335 indsamlinger
Indsamlede
Dåser og flasker

Total
10.674
Total andel af samlet
mængde omregnet i %

Dåser og flasker

Antal gennemsnit indsamlet
emballage per rute

Med pant
5017 stk.

Uden pant
5657 stk.

Med pant
10 stk.

Uden pant
22 stk.

Gennemsnit antal
dåser og flasker,
som samles per
indsamling
Med og uden pant
32 stk.

47%

53%

45%

55%

100%

Det skal siges, at der er blevet indsamlet flere dåser og flasker end det opgørelsen viser ovenfor, da det ikke
er alle foreninger og selvorganiserede grupper, som har fået talt mængderne af pantet og u-pantet
emballage, som de har samlet. De nævner, at de har samlet dåser og flasker i flertal, eller i antal sække, men
uden mængdeangivelse, hvorfor vi ikke har kunnet tilføje et antal fra disse afrapporteringer i optællingen. Vi
kan blot konstatere, at der er indsamlet flere end, hvad optællingen viser.
I forhold til optællingen af emballage med- og uden pant er dette også behæftet med usikkerhed, da det
fremgår, at mange dåser har været fladmaste eller ødelagte med skarpe kanter, hvor det ikke har været
muligt at se pantmærket. Derfor er det en mulighed, at flere dåser har været med pantmærke. I
afrapporteringerne fremgår det også, at en del af den pantede emballage ikke har været mulig at indløse
pant for, da dåserne eller flaskerne simpelthen har været for beskadiget.
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Foreningstilslutning på tværs af kommuner
Idet Ren Natur er et ikke-før-set koncept i Danmark og en ny måde for foreninger at samles og tjene penge
på, har det været relevant at undersøge om, hvorvidt det har været nemt for foreningerne at få tilslutning
blandt sine medlemmer, da det er sigende for konceptets modtagelse. I afrapporteringsskemaet er
foreningerne derfor blevet spurgt om dette, og efterfølgende, om de kunne tænke sig at deltage i Ren Natur
igen. Bemærk at nedenstående opgørelse ikke inkluderer de selvorganiserede grupper.
Afrapporteringer fra
foreninger
Total
325
Total andel af samlet
mængde omregnet i %

Var det nemt at få tilslutning til
indsamlingen?
Ja
Nej*
296
29
91%

9%

*Alle 29 foreninger som havde svært ved at få tilslutning i 2019 har skrevet, at de gerne vil være med i Ren Natur igen,
hvis de får muligheden. Flere foreninger skriver, at de antager, at tilslutningen vil være lettere i 2020, fordi de vil være
familiære med opgaven og konceptet. Nogle foreninger angiver, at det at finde en fælles dato, har været en udfordring,
hvor andre begrunder udfordringer med tilslutningen med ”forventninger til deltagelse” og ikke egentlig proces.

Foreninger
Total
325
Total andel af samlet
mængde omregnet i %

Vil l gerne deltage i Ren Natur igen?
Ja
Nej*
320
5
99%

1%

*Foreningerne som ikke ønsker at deltage igen, har alle haft nemt ved at få tilslutning. De skriver positivt om
indsamlingsoplevelsen, men begrunder ikke, hvorfor de ikke har lyst til at være med igen.

På baggrund af svarene i spørgeskemaerne og personlige tilbagemeldinger kan vi altså konkludere, at Ren
Natur i den grad er blevet modtaget positivt!

Hvad lærte vi af Ren Natur i 2019?
Testen af konceptet i 2018 gav meget læring, som var med til at forankre rammerne omkring Ren Naturs
første driftsår. Imidlertid har 2019 været et lige så stort år for indsigt og værdifulde erfaringer. Nogle af disse
er af teknisk og administrativ karakter, mens andre er overordnede og generelle. Sidstnævnte er særligt
interessante og derfor beskrevet nedenfor:

•

Ren Natur er for alle typer af foreninger!
Ved en gennemgang af de mange tilmeldte foreninger er det tydeligt at forskellighederne er mange
og diversiteten stor. Forventningen var, at langt den overvejende del af de interesserede foreninger
ville være fra det naturbaserede segment, men det har langt fra været tilfældet. Rigtig mange
sportsklubber er også repræsenteret, men endnu mere overraskende er det antal af ”øvrige”
foreninger, som har vist interesse for konceptet. Og dette er ikke kun overraskende, men også
vældig interessant, idet disse foreningers medlemmer repræsenterer en befolkningsgruppe, som
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Hold Danmark Rent ikke tidligere har været i kontakt med. Det betyder, at nye veje nu er åbne for
bevidstgørende arbejde!

•

Ren Natur styrker den lokale sammenhængskraft!
Det har været meget interessant at følge,
hvordan de forskellige foreninger har taget
konceptet til sig. Lige fra dem som blot løser en
hurtig opgave for at skaffe penge til en bestemt
klubaktivitet, til den største andel af foreninger,
som lader sig inspirere af den gode energi og
giver noget videre. Flere af de deltagende
foreninger har meddelt os, at deres sponsorat
Lungeforeningen i Præstø
ubeskåret går videre til andre i en god sags
tjeneste. Det kan være foreningen, der strikker til
nyfødte babyer fra ressourcesvage familier, som
bruger sine 3000 kr. til garn eller foreninger som laver socialt arbejde for byens børn, og køber
ekstra materialer til deres mission. Det er en dejlig sidegevinst at opdage, hvordan Ren Natur er med
til at give videre og dermed forstærke den positive sammenhængskraft i de enkelte lokalsamfund.

•

Ren Natur inspirerer til et nyt syn på affald i naturen!
Man får aldrig det samme forhold til affald i naturen, når man først har været aktiv i Ren Natur. Hvor
man før var blind, stiller man nu skarpt på det affald, som er kommet på afveje i naturen og særligt,
hvis det befinder sig på de arealer, man selv har været med til at rense. Generelt fortæller
foreningerne, at deres almene viden om affald er blevet styrket og det er et emne, som har fyldt i
samtalerne hos både børn og voksne efter indsamlingerne. Det betyder at konceptets første og
vigtigste formål – nemlig bevidstgørelse – er blevet indfriet, hvilket vi glæder os meget over!

•

Ren Natur er en god historie!
Det vi taler om og måden vi taler om det på, er ofte med til at definere vores oplevelse af
virkeligheden. Dette gælder også for henkastet affald. I regi af Ren Natur er der blevet talt meget om
affald i landets mange medier; og i forhold til den generelle kommunikation om affaldsudfordringer,
har Ren Naturs omtale været meget positiv
og konstruktiv. Medierne har absolut været
medspillere, og har per 23. september bragt
historier om Ren Natur ud til mere end 54
mio. lyttere/seer/læsere, hvilket svarer til en
omkostning på mere end 12 mio. kr. hvis
samme dækning skulle have været nået via
annoncer. Det er også værd at nævne, at
flere medier har været meget positive
overfor at nævne de nationale sponsorer ud
fra et samfundsansvarsmæssigt perspektiv,
hvor vi ofte før er blevet mødt med en
Danseklubben Møn
afvisning overfor at nævne sponsorer ud fra
en begrundelse om kommercielle hensyn.
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Ren Natur i Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune har været aktiv i Ren Natur i 2019 som
”konceptkommune,” hvilket i år har været betegnelsen for den
komplette Ren Natur pakke med 15 indsamlingsruter,
halvårsrapport og eksternt kommunikationsberedskab i form af
artikler om foreningernes indsamlinger mv.

Planlægning af ruter
Kommunen deltog i udviklingen af Ren Natur i 2018 som
testkommune, og har derfor allerede erfaringer med at
Mern 4H
tilrettelægge og tegne ruter, som er tilpasset konceptets
rammer. Processen omkring ruteplanlægningen var derfor nem
og positiv. Nøglepersonen fra Afdeling for Trafik Park og Havne leverede 14 tegnede ruter til RNadministrationen, som efterfølgende lagde dem på Ren Naturs hjemmeside:
https://rennatur.org/vordingborg-kommune/ Den sidste og femtende rute blev tildelt ”Præstø Patrioterne”,
som er en selvorganiseret gruppe af lokale ildsjæle, der samler affald ind hele året i Præstø. Gruppen har
lavet sin egen rute, som er blevet godkendt af kommunen ud fra kriteriet om, at RN-ruter skal placeres på
offentlige arealer.

Rekruttering og fordeling af ruter
Rekrutteringen af lokalforeninger skete via en åben foreningsinvitation, som blev sendt via e-mail til alle
foreninger i kommunen i henhold til kommunens foreningsoptegnelser. Rekrutteringsprocessen gik rigtig
godt og 33 foreninger og private indsamlingsgrupper havde meldt sig til, da RN-administrationen lukkede for
tilgangen i begyndelsen af april. Herefter fandt den første affaldsindsamling med Vordingborg
Taekwondoklub sted den 19. maj, hvorefter de resterende 13 foreninger samlede affald frem til slutningen af
september. Efterfølgende har flere foreninger kontaktet os omkring deltagelse i Ren Natur, hvilket betyder,
at der pt. er 20 foreninger på venteliste.
Ruterne er blevet fordelt efter først-til-mølle-princippet ud fra Ren Naturs segmenteringsmodel, der sikrer
en så bred repræsentation af foreningstyper som muligt. Dette er i den grad lykkedes i Vordingborg
Kommune, hvor der er en tydelig bred repræsentativitet imellem de foreninger, som har deltaget i 2019.

Sportsforeninger

Naturforeninger

Øvrige foreninger

•
Vordingborg Taekwondoklub
• Mern 4H
•
Vintersbølle
• Østmøn Naturforening
•
Gymnastikforening
• Foreningen Historiske Planter
• Danseklubben Møn
• RosagerGaard/ Præstø 4H
•
• Møns Løbe- og Motionsklub
Gård
• Præstøløberne
Overblik
over deltagende
foreninger og ruter i Vordingborg Kommune•
• Vordingborg
Handicap Idræt
•
•

Lungeforeningen
Kalvehavekoret
Sct Georgsgilderne i
Vordingborg
Foreningen af lejere af
tilhørende Rosenfeldt Gods
Danseklubben Møn
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Efter foreningerne fik tildelt ruterne, skulle de give RN-administrationen besked om, hvilken dato de ville
udføre indsamlingen på. Dette foregik løbende. Af hensyn til planlægning af forsendelse af
indsamlingsudstyret (handsker, sække, veste og snappere) skulle foreningerne dog meddele en dato senest 3
uger i forvejen. Herefter blev al information om indsamlingerne skrevet ind i en indsamlingskalender
sammen med hyperlinks til ruterne i Google-maps, navn på den pågældende forening, antal deltagere og
selvfølgelig indsamlingsdatoerne.
Ren Natur indsamlingskalender for Vordingborg Kommune 2019
Rute

Rutenavn med hyperlink til kort

Forening

1 Hårbølle Strand
Kirkeskoven, Kirkeengen og ruinterrænet
2 ved Vordingborg By

Vordingborg Handicap Idræt
Foreningen af lejere af
tilhørende Rosenfeldt Gods

3 Nyord på Møn
4 Nordfeld på Møn
5 Nyråd Vintersbølle
6 Ore Strand

Antal deltagere Indsamlingsdato
6
04.09.2019
10

08.06.2019

Foreningen Historiske Planter

8

15.08.2019

Østmøn Naturforening
Vintersbølle Gymnastikforening

11

16.06.2019

18

25.05.2019
19.05.2019

14

8 Præstø – holmene og kysten

Vordingborg Taekwondoklub
Sct Georgsgilderne i Vordingborg
humanitær forening
15
RosagerGaard/ Præstø 4H Gård 16

9 Roneklint

Præstøløberne

24

06.06.2019

10 Råbylille Strand

Danseklubben Møn

20

02.06.2019

11 Tubæk Mønvej, Ny Esbjergvej, Rosagervej

Lungeforeningen
Kalvehavekoret
Møns Løbe- og Motionsklub
Mern 4H
Præstø Patrioterne

31

13.09.2019

13

27.08.2019
15.08.2019
25.06.2019
21 x

7 Oringe Trellemarken og Cirkuspladsen

12
13
14
15

Stege Vold – Langelinie
Udby Skov i Stege
Ulvshale Strand

Præstø

8
12
10

04.06.2019
22.09.2019

I alt har 208 frivillige været aktive i Vordingborg Kommune i 2019, hvilket i gennemsnit er 14 deltagere per
indsamling, hvor deltagerantallet har været på alt fra 31 til 6 frivillige. Særligt for foreningerne der har været
med, er, at mange af dem er mindre foreninger, hvilket er i Ren Naturs ånd, da konceptet gerne vil styrke
fællesskaberne i små lokalsamfund.

Lokal oversigt over ruter, antal frivillige og indsamlet affald
Alle foreninger og aktive sponsorer har, efter end indsamling, udfyldt et afrapporteringsskema online via et
link. Herigennem har hver af foreningerne besvaret forskellige spørgsmål om indsamlingen. Mens nogle
spørgsmål handler specifikt om affaldsmængder og affaldstyper, er andre åbne og spørger ind til selve
indsamlingsoplevelsen, og hvad denne type af aktivitet har betydet for foreningen samt hvad de har brugt
sponsorpengene til. Den følgende gennemgang af data er taget fra de 15 afrapporteringer, som vi har fået
fra foreningerne i kommunen.

8

Ruter, frivillige og antal indsamlede sække i 2019
Ruter i Vordingborg Kommune i
2019
Forår
Efterår
9
6

Frivillige i aktion
Forår
134

Efterår
74

Antal indsamlede sække
Forår
62

Efterår
61

Af de 15 ruter som der er blevet samlet affald på, er én tilgået den selvorganiserede gruppe Præstø
Patrioterne, som samler affald hele året. Gruppen havde lavet 21 indsamlinger per 15. oktober og samlet 32
sække affald til sammen.
Der har været stor forskel i affaldsmængderne på ruterne, som foreningerne har samlet affald på. Der er
blevet samlet alt fra 20 sække til en enkelt sæk affald per rute. Især har ruterne ved Hårbølle Strand, Stege
og Nyord har været utroligt rene, hvorimod områderne omkring selve Vordingborg har været mere
affaldsbelastede. Dette giver anledning til at udskifte de (glædeligvis!) affaldsfrie ruter til mere
affaldsbelastede områder i fremtiden. Foreningerne er selv kommet med flere forslag til kommende ruter,
hvilket bliver gennemgået på næste side. I gennemsnit har foreningerne i Vordingborg Kommune fjernet 5
sække affald per indsamling.

Hvilke typer af affald har foreningerne samlet mest af?
På baggrund af de 15 afrapporteringer, som vi har
modtaget per 15. oktober, danner der sig et tydeligt
mønster omkring, hvilke 3 typer affald foreningerne
og den selvorganiserede gruppe har samlet mest af i
kommunen. Dette mønster er i øvrigt det samme på
tværs af alle de 30 deltagende kommuner, og er som
følger:
1. Plast
2. Cigaretskod
3. Papir

Affald indsamlet ved Kirkeengen, Kirkeskoven og
Ruinterrænet

Afhentning af affaldet
I starten af indsamlingssæsonen afhentede driften det indsamlede affald udelukkende ved hjælp af
indsamlingskalenderen, som er illustreret på forrige side, men da nogle foreninger lavede pludselige
ændringer pga. vejr og sygdom, kunne indsamlingskalenderen ikke stå alene. Det erfarede vi, da driften
oplevede at køre forgæves efter affaldet. Derfor blev e-mailadressen rennatur@vordingborg.dk oprettet til
foreningerne, som herefter fik instruks om at give direkte besked til driften om, hvornår og hvor de havde sat
affaldet på samme dag som indsamlingen havde fundet sted.
Affaldet er blevet afhentet efterfølgende hverdag eller første hverdag efter weekenden. Driftens rolle er
foregået upåklageligt!
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Forslag til nye ruter
Som et valgfrit spørgsmål er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvorvidt de har forslag til områder i
kommunen, hvor der med fordel kunne oprettes en Ren Natur rute. Det er der kommet følgende ruteforslag
ud af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jungshovedvej/Omfartsvejen langs Præstø
Faksevej langs skoven fra Næstvedvej til Nysøvej
Dalen, Præstø Strand og Havn
Bakkebøllestien
Langs Langelinie i Stege
Området foran roklubben – ”Her ligger mega meget skrald i form af cigaretskod, chipsposer,
pap/plastikkrus mm. Alternativt kunne der måske stilles affaldsstativer op her.”
Fra Kobbelgården til Møns Fyr til Klintholm Havn
Nyråd Hovedgade
Kalvehavevej
Indersiden af Præstø Fjord – og fra Præstø Havn til Præstø Overdrev
En rute i Mern By
Langs stranden ved- og i Kalvehave

Vi anbefaler, at ovenstående forslag til ruter bliver inddraget og undersøgt nærmere ved eventuel fremtidig
ruteplanlægning med henblik på, at de ruter, som har vist sig at have en lav affaldsbelastning, bliver
udskiftet. Derudover, er inddragelse af forslagene en god måde at inddrage og anerkende borgerne på.

Hvad skal sponsorpengene bruges til?
Ren Natur blander sig ikke i, hvad den enkelte
forening bruger sine sponsorpenge på. Det eneste
krav vi stiller, er, at sponsorhonoraret skal gå til
foreningsfremmende formål som f.eks. aktiviteter,
udstyr, undervisning mm. Og det vækker glæde at
se, at beløbet på de 3000 kr. har inspireret til mange
gode ting ude hos de frivillige foreninger.
På næste side er der en oversigt over, hvad de lokale
foreninger i Vordingborg Kommune har anvendt
deres indtjente sponsormidler til:

Vordingborg Taekwondo Klub

”Det var rigtig hyggeligt at lave noget sammen
som klub og det gav en god stemning at vi fik
ryddet op i et ellers allerede ret pænt område.”
Vordingborg Taekwondo Klub
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Forening
Præstø 4H

Lungeforeningen
Vordingborg Handicap Idræt
Kalvehavekoret
Foreningen Historiske Planter

Møns Løbe - og Motionsklub

Sct Georgsgilderne Vordingborg

Østmøn Naturforening
Vintersbølle Gymnastikforening
Foreningen af lejere af ejendomme
tilhørende Rosenfeldt Gods

Præstøløberne
Danseklubben Møn
Mern 4H
Vordingborg taekwondo klub

Hvad skal sponsormidlerne anvendes til?
Bænkesæt til vores Gård. De gamle er udtjente. Vi vil gerne finde
nogle som er lavet af genbrugsplast.
Vi holder 5-års jubilæum og har inviteret gæster til en hyggelig
dag. Her skal nogle af sponsorpengene bruges. Resten går til lidt
ekstra til vores julefrokost.
Forskellige aktiviteter til at rekruttere børn og unge
Noder
En rampe for kørestole til vores overdækkede pavillon
De skal bl.a. være med til at dække udgifterne til en
træningsweekend, vi skal have til oktober. Der er ganske vist
egenbetaling, men klubben betaler også noget.
Spejdergrupperne og FDF i Vordingborg kommune søger om
støtte hos vores forening til uddannelse af spejderledere og
assistenter i alle aldre, tilskud til sommerlejr og spejderture til
børn af ressourcesvage familier, tilskud til telte og andet
spejdergrej mm. Midlerne fra denne indsamling betyder, at vi
kan imødekomme flere af spejdergruppernes ansøgninger. Vi
anvender også nogle af de midler, som vi tjener til at holde
grilleftermiddage for byens plejehjem, hvor vi hygger os m
fællessang mm.
Østmøn Naturforening vil bruge midlerne ved sagsindsigelser,
hvor advokatstøtte er påkrævet samt udarbejdelse af ny
hjemmeside.
Nye redskaber
Vi mødes til en sommerfest d. 27. juli, og der kommer
medlemmer med ønsker. Muligvis sangbøger og en donation til
flygtningebørn.
Vi skal deltage i Næstved Stafetten d. 26/6 som er afslutningen
på Præstøløbernes Begynderløb.
Så skal vi løbe Christianhavner milen i august. Begge løb er
sociale løb og med fælles spisning efterfølgende.
Socialt samvær og undervisning.
Vi er i gang med at renovere vores klubhus. Pengene giver lidt
ekstra til det. Det er dejligt.
Sociale arrangementer i klubben, bl.a. en bowlingtur.

Hvad har motiveret foreningerne til at være med i Ren Natur?
Det er centralt for den videre udvikling af Ren Natur at få viden om, hvad der motiverer foreningerne til at
involvere sig og deltage i konceptet. Derfor er de deltagende foreninger blevet spurgt om, hvad der gjorde,
at de ville være med i Ren Natur.
Alle 14 foreninger skriver i afrapporteringerne, at de blev motiveret til at samle affald med Ren Natur pga. af
det gode formål og fordi de ønsker et rent miljø. 7 af foreninger tilføjer yderligere, at deres forening har brug
for sponsormidlerne. Yderligere svarer en forening, at det sociale aspekt i affaldsindsamlingen har været en
motivation.
Alle foreninger som har deltaget i Ren Natur i kommunen ønsker at deltage igen hvis de får muligheden.
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Alle de gode historier
Der er 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 alle de
deltagende foreningers indsats beskrives i
individuelle artikler, som lægges på
hjemmesiden https://rennatur.org/i-goer-enforskel/ og sendes til foreningen selv,
kommunen og sponsorerne. Dette har gjort stor
lykke hos mange og de gode historier er
kommet vidt omkring.
Find her link til alle de gode historier i
Vordingborg Kommune her: samlede artikler
om foreninger der er aktive i Ren Natur

Sct. Georgs Gilderne

Foreningernes oplevelse af at være med i Ren Natur
Mange foreninger har via mail, telefon og afrapporteringerne givet tilbagemeldinger om, hvordan
indsamlingen har tilføjet meningsfuldhed og styrket sammenholdet i foreningerne. Faktisk har det overrasket
os, hvor meget glæde affaldsindsamlingerne har skabt hos foreningerne selv, såvel som hos forbipasserende.
Vi har fået utallige fortællinger om forbipasserende, der har givet påskønnende high-fives til indsamlerne, og
hørt om bilister der har rullet vinduet ned og råbt ”Godt gået, hvor er I seje.” Det fortæller om, at
bevidstgørelsen om henkastet affald ikke kun er afgrænset til foreningerne selv, men også spreder sig til de
mennesker, som ser foreningerne samle affald.
I den forbindelse kan det nævnes, at Keep Britain Tidy (KBT), Englands svar på Hold Danmark Rent, har lavet
kampagner og undersøgelser, som arbejder direkte med at skabe ejerskab og indflydelse lokalt borgere
imellem. I deres undersøgelser pointeres det, at lokale grupper, som arbejder sammen om et rent
nærområde, er de bedste aktører til at skabe forandring, idet de kender deres nærområder bedre end nogen
anden, og ved, hvor der er brug for indsatser.
Sat i et bredere perspektiv interagerer Ren Natur altså direkte med lokale opfattelser om henkastet affald
igennem handlingen ”at samle henkastet affald op” på både individuelt og kollektivt niveau. Det vil sige, at
bevidstgørelsen ikke kun sker hos den enkelte borger, men også samlet i gruppen. Flere foreninger har f.eks.
beskrevet, at henkastet affald er blevet til et samtaleemne, og de nu lægger mærke til, hvor meget der er.
I KBT’s arbejde med at skabe lokalt ejerskab i folks nærområder pointerer de, hvordan opfattelser af
henkastet affald spreder sig socialt og fra samfund til samfund, og hvordan synligheden af at lokale (her
foreningsmedlemmer og frivillige) samler henkastet affald, skaber anerkendelse, som igen styrker ejerskab
og stolthedsfølelsen over både handling og ansvarsfølelse. Indsamlingerne har altså en gennemgående feel
good faktor! Og det er i den grad tydeligt i de tilbagemeldinger, der er kommet fra de mange foreninger,
som har været aktive i Ren Natur. Og dette er ikke kun i Vordingborg Kommune, men i alle deltagende
kommuner.
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Samarbejdet med sponsorerne
I 2019 har der været både nationale og lokale sponsorer tilknyttet Ren Natur.
De nationale sponsorer var McDonalds, SPAR og Dansk Retursystem. De lokale
sponsorer var Dermapharm (Ålborg, Randers og Helsingør) og Prysmian Group
Denmark A/S (Albertslund). Endelig har der også været et særligt samarbejde
med plastleverandøren Trioplast, som er sponsor af de grønne Ren Natur
sække.
Generelt for alle sponsorerne har det gjaldt, at et
konceptsamarbejde af denne type har været ganske nyt.
Ingen af dem har tidligere samarbejdet med kommuner og
frivillige på denne måde og derfor er det første driftsår blevet
fulgt med stor interesse. Deres tilkendegivelser er heldigvis positive og de
glæder sig over den store opmærksomhed, som de mange indsamlinger har
fået lokalt såvel som nationalt. Alle sponsorerne har dertil også selv været i
aktion. Flere har været aktive med egne indsamlinger sammen med deres
personale, hvor andre har sørget for forfriskninger ude på ruterne.
Endelig skal det kort nævnes at et særligt testprojekt blev gennemført i
samarbejde med Danske Bank, som - mod at købe ruter til foreninger - selv
fik stillet ruter til rådighed for de medarbejdere, der ønsker at lave frivilligt
arbejde. Idet denne type samarbejde ikke har været en planlagt del af Ren
Natur 2019 er disse aktiviteter gennemført som en test. Formålet med testen har været at skabe et
beslutningsgrundlag, der kunne synliggøre, om det giver mening for virksomheder at involvere sig på denne
måde fremover. Denne beslutning tages i forbindelse med planlægning af 2020 aktiviteterne i slutningen af
2019.

Ren Natur i Vordingborg Kommune i 2020
Al deltagelse i Ren Natur konceptet i 2019 har været etårig, hvilket betyder at sponsorer, kommuner og
frivillige foreninger igen skal tilmelde sig inden jul for at sikre sig deltagelse i 2020.
På baggrund af det lokale engagement i Vordingborg Kommune i år er der bestemt grundlag for deltagelse
igen i 2020! Alle deltagende foreninger i år ønsker at deltage igen og vi har 16 foreninger i kø. Foreningerne
har fundet ruterne meningsfulde og relevante, og sammen med forslag om nye ruter er der et godt grundlag
for, at Ren Natur bliver ført videre i 2020.

13

Stemningsbilleder fra Ren Natur indsamlingerne i 2019

Vordingborg Handicap Idræt

Foreningen af lejere tilhørende Rosenfeldt Gods
Østmøn Naturforening

Rosenlund Volley
Foreningen Historiske Planter

Møns Løbe- og Motionsklub

Præstøløberne

Præstø 4H

Mern 4H
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