
Interview Benny Steen Rasmussen 

 

 

i = Interviewer (Casper) 

b = Benny 

 

i: Ja 

 

b: For at få dem til at tage lidt ansvar. 

 

i: Ja, men det er mega fedt at i gør det, det var ligesom hele grundlaget for vores opgave. 

 

b: Ja, det er godt. Ja, men nu spørger du bare, så skal jeg se hvad jeg kan svare og hjælpe 

dig med. 

 

i: Fantastisk. Men jeg Benny, at i laver en masse tiltag i Hold Danmark Rent, noget af det er 

skraldorienteret, og noget af det er faktisk fokuseret på cigaretskod.  

 

b: Jo. 

 

i: hvilke tiltag er det i har lavet for at nedbringe sådan mængden af cigaretskod, sådan 

specifikt.  

 

b: Altså vi har.. Den her organisation har eksisteret siden 2008, så det er ikke nogen ny 

organisation, og skodproblemet er kun gået en vej siden 2007, hvor vi fik vores nye rygelov i 

Danmark. Hvor man ikke måtte ryge, gudskelov, ikke måtte ryge indendørs. Det bliver 

yderligere skærpet i de her år, der er flere kommuner der indfører rygeforbud i arbejdstiden, 

også i frokostpausen. Altså de kan simpelthen ikke ryge imens de er på arbejde. Rygning 

hænger også meget sammen med togo affald, altså spise i det offentlige rum, altså 

fastfoodprodukter. Hurtigt sagt så flytter affaldet sig, henkastet affald, det flytter sig og har 

flyttet sig de sidste 10-15 år. I meget stor udstrækning skod. På det sidste er der så sket det, 

at de snusposer man ikke må sælge i Danmark, det hedder nikotinpauser, dem man ligger her 

oppe under læben, eller hvor du finder på at lægge dem. De er i stærk stigning, og tager noget 

af markedet fra skod, men de ligner dem, så for en almindelig borger, så kan de sku ikke se 



forskel, så det flyder stadig med skod. Og der har vi igennem alle de her år primært, det er 

vores strategi, der arbejder vi bagved de danske kommuner, vi analyserer hvert år, jeg sidder 

faktisk lige nu, jeg stoppede for at tale med dig. Jeg sidder og skriver på, jeg tror det er den 

femtende tekniske rapport til nummer 15 kommune vi i sommer har analyseret, både skod, 

men også stort såvel som småt affald. Forskellen mellem stort og småt affald er arealet, 

dimensionen på et kreditkort, det kender alle. Så når vi har vores konsulenter der går ude og 

tæller affald og vurderer renholdelsen rundt om i kommunerne, ja så kan vi hurtigt se, det er 

ikke sådan at de står og måler alt affald, så døde vi efter flere hundrede tusinde stykker affald, 

og efter sådan en sommer. Men de kan nu hurtigt se om det er et stort eller lille stykke affald, 

og så har vi en særlig gruppe der hedder skod. Derfor ved vi, fordi det er så kritisk, derfor ved 

vi rigtigt rigtigt meget om skodudviklingen i Danmark. Og så spørger du, hvad gør vi så ved 

det, ikke? 

 

i: Ja 

 

b: Jeg vil sætte dig ind på listen over henvendelserne jeg har fået fra medier, studerende, 

erhvervsvirksomheder og myndigheder, der jo allesammen har samme spørgsmål: Hvad gør 

man ved det her? Og det er mangeartet, problemet er mangeartet. Vi har som vores vision, 

sådan værdimæssigt nogle grundholdninger som gør at du vil aldrig kunne finde et sted hvor vi 

udtaler os negativt, kritisk om rygere, eller nogen som helst andre personatyper, som vi kalder 

det. Vi har sådan fem forskellige personatyper som vi arbejder med, i forhold til hvem er man 

som menneske. Altså det er lige fra den ligeglade, til den flove, til den ansvarlige type, i forhold 

til at smide affald på gaden, om det så er skod eller det er et stort eller lille stykke affald. Det er 

handlingen vi interesserer os for, det at man i det hele taget bare smider ting, altså i by og 

natur. Altså vi analysere som sagt, i år tror jeg det er fireogtyve kommuner vi når at komme ud 

til, hvor vi så analysere firs forskellige målepunkter, og langt de fleste af dem, dem ser vi på 

igen næste år, og så skifter vi måske op til fem adresser ud, i samarbejde med kommunen, og 

på den måde kan vi se tendensudviklingen i affald, og det vigtigste og det bedste redskab for 

os, det er altså arbejde bag kommunen, og dialoger med dem via de her tekniske rapporter 

hvor vi så siger, vi arbejder med såkaldte kritiske lokaliteter, eller nogen kalder dem også 

hotsport, og sådan er det overalt i Danmark. Når man går ind i en kommune om det er 

København eller det er Tønder, eller hvad det måtte være for en størrelse kommune, som vi i 

øvrigt deler ind i forskellige størrelser, så har de allesammen uden undtagelse en top fem af 

kritiske lokaliteter i byen hvor der er helt særlige problemer med skod og i øvrigt også de 



andre affaldstyper. Og hvis man gør noget ved dem, top fem, så sker der det at der er nogle 

psykologiske mekanismer som går i spil. Vi kalder dem broken-windows problemer, altså det 

er ikke noget vi har opfundet, det er noget man kender internationalt. Hvis du står foran sådan 

et gartneri fyldt med glas, og halvdelen af glassene smadrer, så er der nogen der synes det er 

sjovt at smadre nogle flere. Så det her med at affald avler affald, og det gør at når man går ind 

på kritiske lokaliteter, og nu vil du om et øjeblik spørge: "Hvad er det så for nogle steder?", det 

kan så starte med, det er typisk en busstation. Det kan også være en hovedindfaldsvej, altså 

hvis er København, så er det sådan noget som Ellebjergvej. Og de har fuldstændig samme 

struktur i alle andre kommuner, så vi har tyve forskellige lokalitetstyper som vi starter med at 

analysere ude i hver kommune i samarbejde med kommunen. Og inde i dem, der leder vi så 

efter hvor de kritiske lokaliteter er, og eksempelvis busstationer, dem har vi så igennem årene 

kørt en lang række test med kommunerne, hvor man flytter et par affaldspande, sætter ekstra 

askebæger op og kommunikerer med nudging der hvor det har nogen værdi, fordi det er 

faktisk ikke noget der holder. Nudging det er sådan en døgnflue, det lever ganske kort, fordi 

når du er på en busstation eller hvor du end befinder dig, så har vi som mennesker et mønster 

der gør at vi bevæger os rundt i nogle relativt ensartet strukturer, i hvert fald så man er på et 

arbejde eller studere eller hvad man gør. Det vil sige at når pendlere, en meget meget stor del 

af dem der bevæger sig i det offentlige rum, vi plejer at sige omkring firs procent, det er 

pendlere til og fra arbejde. I weekenden skal de så i tivoli eller om sommeren skal de på 

festivaller eller noget, det er et meget ensartet mønster. Og på de steder de bevæger sig ud 

og hjem fra arbejdet, der hober der sig affald op, eksempelvis skod. Så hvis man gør noget på 

de områder hvor de store problemer, hotspots er, så oplever man.. Er du med? 

 

i: Ja, jeg ville bare lige. 

 

b: Så oplever den enkelte pendler, ikke så meget på turistniveauet, men det er noget andet, 

det kan jeg vende tilbage til. Men pendlerne de oplever der er relativt mere beskidt så længe 

man ikke gør rent, og der er relativt mere rent i kommunen når man har gjort rent. Det vil sige 

at det er en psykologisk mekaniske der spiller ind på at renholder du kritiske lokaliteter, så får 

du altså en højere payback end du regner med i forhold til oplevelsen af om der er rent i 

kommunen. Det er ikke noget vi har fundet ud af på otte dage, det er noget der har taget og 

10-15 år på, og også internationalt. Vi samarbejder med en lang lang række af tilsvarende 

organisationer i andre lande. Der er noget der hedder Hold Sverige Rent, og Norge Rent og 

Keep Britain Tighty og den er galt med Holland og Tyskland. Jeg tror vi er sytten 



organisationer der samarbejder i en organisation der hedder Clean Europe Network, hvor man 

så arbejder ned mod EU og ind i de enkelte stadier, især hos Danmark. Vores metode er den 

jeg beskriver for dig som den mest sikre, og det der med nudging, jamen det er rigtigt godt 

hvis man vedligeholder det, maler op omkring, askebæger der bliver lagt ned i gaden, altså 

rygeriste, som vi faktisk arbejder med på busstationer. Fordi der er også et andet hensyn, hvis 

man er i bevægelse, er det en anden slags affaldsløsning man skal lave, end hvis man står 

stille. Så hvis du har en affaldrist, som det hedder, så skal du ikke smide den ned i en 

affaldsrist, men hvis der er en rygerist lagt rundt omkring et venterum, det er der for eksempel 

oppe i Helsingør, Ishøj og mange steder. Men det er kun når du står stille som pendler at du i 

løbet af nogle uger bliver trænet til at forstå, at her kan jeg smide mit skod. Det gør så at man 

får ændre på forståelsen af at man ikke skal smide sit skod, men det er et langt sejt træk, men 

det er den vej vi arbejder. Men nu er der jo en ny lovgivning på vej i Danmark, noget man 

kender producentansvar. Det er du ikke stødt ind i vel? 

 

i: Jo, vi har faktisk undersøgt det, det er nogle afgifter der bliver pålagt tobaksfirmaerne, ikke?  

 

b: Det er rigtigt. Ja, i det tilfælde at det er på skodområdet, ikke. 

 

i: Ja, lige præcis. 

 

b: Men det er bredere end det. Det er også ovre på fastfood produkter, men det er alt sammen 

plast. Det startede på grund af vores klimaproblemer og vores verdensproblemer, omkring de 

der supper der ligger og flyder ovre i stillehavet. Og det kan kun være alletiders. Og det gør at 

de der producenter som er forurenerne i det her, de siger godt nok at det er deres kunder, 

men dybest set er det jo dem der sender det ud på markedet. De tager så et ansvar, for du 

bliver de bedt om det, for nu skal de til at betale for det, og der arbejder de tæt sammen med 

os også. Det er både Mc Donald's og de andre store togomarkeder, men i særdeleshed hele 

det område der hedder skod, ikke. Giver det mening? 

 

i: Ja, det synes jeg, det var en meget lang forklaring på det, men jeg synes det fungerer.  

 

b: Optager du dette her, eller hvad gør du? 

 

i: Ja, jeg har lige en lydoptagelse kørende.  



 

Ja, men det er også.. Jeg får det her spørgsmål hele tiden, og det kan jeg jo godt forstå, men 

man skal altså rund omkring den her kritiske problemstilling, altså alle de her kritiske hotspots, 

som egentlig er altså fokus, hvis man skal gøre noget radikalt i sin by. Og det er så det vi 

arbejder med i over halvtreds kommuner, og alle de store, men også små kommuner. Der er 

Ishøj jeg lige nævnte før, men også Tønder arbejder vi i. Og så laver man så et indsatsområde 

ude på stederne. 

 

i: når i så kommer til en ny kommune i ikke har undersøgt før, og så finder de her tyve punkter 

undersøger fra starten af, hotspots. Er det sådan nogle steder i har erfaret igennem at tiden, at 

her er der en stor koncentration af skod? 

 

b: Det er koncentration af henkastet affald. 

 

i: Ja, henkastet affald.  

 

b: Men det er bredere end det. Ja, det kan jeg sende til dig bagefter. Der har vi sådan en 

analysestruktur. Når der er en helt ny kommune der lige har skrevet til os, og gerne vil have 

deres kommune kortlagt, eller affaldsanayliseret. Så starter vi med at sende den, som jeg så 

kan sende til dig, som er tyve forskellige lokalitetstyper, som er udviklet i samarbejde med alle 

de andre virksomheder af vores karakter, der er en i hvert land, over de seneste fem år, seks 

år måske. Vi går så ud og siger: Vi har kigget på de her tyve områder, for eksempel 

busstationer, den hedder lokalitet nummer 5. Vi kalder dem lokaliteter. Den hedder nummer 

fem, og inden for den busstation bliver der så opsat, det er et meget stort område, bliver der 

opsat fire eller fem målepunkter af 100 meter. Det er så kun et område. Lokalitet nummer et er 

torve og pladser i byer. Nummer to er gågader og sidegader. Nummer fire er parker i byer. 

Men de første seksten lokaliteter er faktisk inde i byområder, for det er der, der er mennesker 

og derfor er der mest affald, det er meget logisk. Og de sidste fire områder vi arbejder med, er 

så søer og åløb, det er naturstier og naturområder. Det er strande og klitområder, og det er 

skove og rastepladser, som vi jo også kigger på, og der analyserer vi jo også ind i skovene, 

altså stier af 100 meter ad gangen, og så går man måske 100-200 meter og så laver man et 

nyt mål. Og alt det bliver tegnet digitalt i et kort, og dem bruger vi så til at gentage målingerne i 

2022. Det er det vi har lavet i år. På grund af corona har vi valgt i år, i samarbejde med 

kommunerne, at kigge på 100 procent på de samme firs målepunkter i hver kommune. Men 



den her nye kommune den får så sådan en liste over de her tyve forskellige typer af lokaliteter, 

som jeg lige har nævnt for dig, og så er det dem der skal afgøre hvilke tyve adresser de vil 

vælge, de kender kommunen bedst. Og når de har valg dem, så vælger de forskellige 

målepunkter, og siger sådan: "Det er henne omkring den her statuer". Så siger de: "Vi skal 

have analyseret et torv, og så tager vi Køge torv, og så skal kommunen fortælle os hvor det 

primære målepunkt er, og det er så henne ved statuen. Mere får de ikke indflydelse på. 

Derefter så afgør vi hjemmefra på et digitalt kort, hvordan trafikmønstrene er inde omkring 

Køge torv, og så vælger vi tre andre områder i området ned til sidegaderne, som vi så også 

analyserer. Og det bliver så tegnet, og så bliver kørt i en analyseplan, og så er det vores 

konsulenter som er ude i perioden fra omkring 1. maj og til slut september. Vi kan ikke lave 

analyser når træerne begynder at smide deres blade, så kan vi ikke se affaldet. Navnligt ikke 

skod. Så det er i den periode vi er ude at lave de affaldsanalyser. I år har vi talt godt 200 

stykker affald hvor skod udgør, jeg tror det er 66 procent af det samlede affald. Men det er jo 

alt sammen handlinger der udføres af en borger der bare er ligeglad og bare smider affaldet 

på gaden. Og så er der så den her vifte af metode til at prøve at få borgerne til at blive mere 

og mere ansvarligt. En af dem vi så bruger..  Vi arbejder med frivillighed. Jeg ved ikke om du 

har været inde på vores hjemmeside, har du det? 

 

i: Selvfølgelig.  

 

b: Har du set noget der hedder Ren Natur.  

 

i: Den tror jeg ikke jeg er faldet over. Jeg har kigget mest på dem der var cigaretskod. 

 

b: Ja, vi har et koncept inde i Hold Danmark Rent, som så er et frivillighedskoncept med egen 

hjemmeside, det hedder Ren Natur. Inde på den, der tilbyder vi hvert år, det er så afsluttet for 

2021, der har vi i år ca. 470 frivillige foreninger, der går ud og samler, i stor udstrækning skod 

på naturområder. Og det får de så 3000 kroner for, det er op til 30 deltagere pr forening. Vi har 

den grundholdning igen, omkring vores værdisæt, at man ikke kan arbejde med Hold Danmark 

Rent, og så tjene penge på at indsamle affald, det er noget kommunerne laver, det kan man 

bare ikke. Men man kan gå ud og støtte sin forening, det kan være sportsforening eller en 

social svagt stillede foreninger, og når de så har været rundt, ca. fem-otte kilometer, og 

renholdt op til sytten, nitten ruteområder ude i den kommune de bor i, så får de udbetalt 3000 

kroner som vi får af sponsorer som blandt andet Spar-kæden, Mc Donald's og en række 



andre, som betaler sponsorater ind til os, og så kanaliserer vi dem ud til de danske foreninger 

lokalt, og så får vi renholdt på område hvor der ligger såkaldt "gammelt" affald. Og det er en 

kolossal hjælp. Det skulle du prøve at undersøge, det er et meget socialt motiv der ligger bag. 

Altså vi er rigtig, rigtigt kendte, vi har ventelister med foreninger. Men man kan altså ikke få 

penge for at samle penge ind, hvis man bare er et privatmenneske der tænker det kunne være 

sjovt. 

 

i: Nu har du nævnt en masse forskellige ting i har gjort. Er der noget der har været mere 

effektivt end andet? Altså af de initiativer i har taget. 

 

b: Altså den aller mest effektive vi har, det er at du arbejder tæt med dem som enten 

renholder, eller dem der årsag til at produktet sættes ind i markedet, det kan almindelige 

mennesker jo af gode grunde ikke. Det er jo det vi har gjort i over ti år, altså også fordi at vi er 

den organisation som ikke udstiller tobaksindustrien, vi udstiller en beskidt kommune. Jeg tror 

det var i lørdags jeg blev ringet op af BT, der gerne ville vide, hvem er den mest beskidte 

kommune i Danmark? Der går han altså forgæves, det får han ikke at vide af os. Altså det ved 

vi jo godt, men hvad skal han bruge det til andet end at udskamme en affaldschef eller 

lignende? Og der er meget stor forskel på hvor mange ressourcer de enkelte kommuner for 

tildelt til renholdning. Men det at man arbejder, som vi gør, med at analysere deres kommuner 

og peger på hvor har de deres kritiske områder, og hvilke indsatsområder skal de så gøre? 

Men vi udskammer dem ikke, det er hele tiden lokalt. Parallelt med det er der et der i de her år 

et stadig stigende fokus fra erhvervssiden, firmaer som ønsker at lave miljøsamarbejde med 

os, og det er så helt tilbage til måske at få dem til at skrive på deres emballage at man ikke må 

smide affald, til handlemønstret ude på den enkelte lokaliteter. Og der er det jeg siger til dig, at 

vores metode det er at skille fårene fra bukkene i en kommune, og finde de områder hvor der 

reelt set er tale om kritiske lokaliteter. Og det der så sker der, det er jo så at vi bruger 

midlerne, alle de penge vi så på den ene alle måde vil hælde ned i det her, dem bruger vi på 

"direkte på stedet" aktiviteter. I Ishøj har vi haft et projekt hvor man bare flyttede rundt på 

affaldsbøtterne. Der har været mange teorier hvad man ville gøre. Skal man have askebæger 

ved siden af, eller skal man have integreret askebæger ind i affaldsspandende? Vi har lavet en 

stor økonomisk analyse i år, for at komme meget meget tæt på Aalborg kommune, hvor vi 

fandt ud af, at der i det offentlige rum, som driftes af kommunen, der er der ca. tres- måske 

halvfjerdstusinde affaldsspande. Men hvis du ser på hvor mange askebæger der er, altså 

"stand alone", så er du nede i ganske få tusinde. Vi arbejder hele tiden på at få askebægerne 



integreret i toppen af affaldsspande, fordi så stiger du fra ganske få tusinde til tres- 

halvfjerdstusinde askebægere. Og der kommer vi nok ind til kernen, altså rygerne. Ryger du 

selv? 

 

i: Ja. 

 

b: Nu får jeg dig jo ikke til at indrømme at du smider dem på gaden.  

 

i: Ja, man har da været mere opmærksom på det efter man er begyndt at arbejde med det. 

 

b: Alle, inklusiv mig selv, har smidt affald gaden, jeg har jo også været ung engang. Det er 

bevidstgørelse hele tiden, og det er det Ren Natur gør. Det bedste du kan gøre med et ung 

eller ældre mennesker, der er at prøve selv at samle affald op, det har vi lavet studier på. Så 

når du først har prøvet at gå ud af en by- eller skovvej og samle affald op, og blive overrasket 

hvad der egentlig ligger af affald, så smider de stort set ikke affald mere. Det næste er, at så 

breder det sig som ringe i vandet, børn er for eksempel rigtig gode ambassadører, de fortæller 

jo deres forældre at man ikke må smide skod ud af bilerne, det er det de har lært oppe på 

skolen. Men at have været ude men en snapper, vi sender til dem, så gør de det stort set 

aldrig, og så bliver det ambassadører for bevidsthedsarbejde, det er langt stærkere. Det kan 

slet ikke målet i sammenhæng med at du laver en eller anden kampagne, hvor man så igen 

sætter skilte op, eller skriver at man ikke må smide skod, det holder ingen tid, så glemmer 

folkene det og gør det igen. Den anden helt store udfordring er rygeforbudsområder. De ryger 

jo ikke når de ser en skraldespand, men når de kommer mere og mere ud fra de her 

rygeforbudsområder. DSB har jo rygeforbudsområder, det bliver ikke håndhævet, men det 

bliver rimeligt overholdt. Men så sker der bare det, at så flytter man problemet ud på den 

anden side hvor der ikke er rygeforbudsområde. Det samme er sket ved hospitalsindgangen. 

Nu er det blevet mere og mere arbejdspladser, du skulle se hvad der er af skodproblemer ude 

foran arbejdspladser, fordi man mere og mere hindre rygerne i at ryge styret med hjælpemidler 

fra arbejdspladsen. Jeg siger ikke at man skal ryge på arbejdspladsen, jeg siger bare at man 

skal tænke på at indrette sine udendørsarealer, så rygerne faktisk bliver hjulpet. Fordi vi har 

den holdning, at når der ikke står i den danske lovgivning, at rygere.. Jeg ryger ikke, og har 

aldrig gjort det. Men det er mit menneskesyn, og sådan har vi det som virksomhed. Når 

rygerne i dag ikke gør noget ulovligt ved at ryge, så skal de egentlig også accepteres ligesom 

alle andre mennesker, som drikker alkohol eller spiser for fed mad, ellers hvad de også går og 



laver som er ligeså uhensigtsmæssigt, så skal de hjælpes. Men der udskammer man dem på 

en måde der gør, at det er rigtigt svært at arbejde med adfærdsmønstrene, fordi de egentlig 

ikke rigtigt tror at de bliver hjulpet.  

Vores gode gamle filosof Søren Kierkegaard, som jeg ynder at læse, han har sagt at man skal 

møde mennesker hvor de er, og så tage dem i hånden, og så trække dem afsted i den 

hastighed de formår. Sådan ville jeg jo aldrig skrive til en dansk erhvervsvirksomhed, men 

altså det er sådan set den måde vores filosofi er. Vi prøver at møde rygerne hvor de er. Nogen 

er hurtige til at ændre sig, andre tager lidt tid, men vi skal stille noget system til rådighed for 

dem, og hvis ikke der er et askebæger hvor du kan komme af med dit skod, så gør det det 

rigtigt svært for rygeren at leve op til hans/hendes egen målsætning om ikke at smide det på 

gaden. Så har vi jo så over tyve-tredivetusinde lommeaskebæger. Kender du dem? 

 

i: Ja. 

 

b: Dem køber rygerne i store mængder, som det ene, men vi sælger dem også til 

kommunerne. Vi er jo ikke nogen handelsvirksomhed, så vi tjener femogtyve øre, fordi for os 

drejer det sig om at de her lommeaskebæger skal ud at arbejde. Men kommunernes køber 

dem og der er rigtigt mange erhvervsvirksomheder og restauranter der køber vores 

lommeaskebæger med eget logo på, og så uddeler de dem på restauranterne når de sidder 

udenfor. Der er mange der er generet af at folk ryger udendørs på en restaurant i 

sommerperioden typisk, at røgen driver over til gæster ved siden af. Og der har man de her 

lommeaskebæger som kan genbruges i flere år. Så det er meget, meget efterspurgt, det er en 

anden metode. Så det er både arbejdet med bevidstgørelsen ved eksempelvis ved at arbejde 

med foreningslivet. I år fik jeg lige et tal fra min kollega, at der er mellem otte og ni tusinde 

foreningsmedlemmer der har været ude og samle affald op, og det har vi nu gjort i fire år. Hver 

eneste ambassadør, og opfordrer dem til at lade være med at henkaste skrald, og vi kan se at 

det hjælper. Nu har vi så haft coronaproblemer, både i år, men også i 2020. Det har gjort at 

rigtigt mange mennesker ikke vidste hvad de skulle lave, og så gik de ud lokalt med snappere 

fra os. Såkaldte ildsjæle, så det kan vi se derude i øjeblikket, at der er blevet renere lige nu. 

Lige nu startede man så på at man kunne komme ud i det offentlige rum igen, og der mistede 

man interessen for gå rundt og samle affald. Men det beviser at vi har fået plantet noget 

bevidstgørelse i folk, og det er noget af det bedste man overhovedet kan gøre, vi glemmer det 

ikke. Så det er ikke nogen nem løsning, det er der nogen der tror. "Hvordan kan man gøre det 

her?", "Hvad er der er psykologiske regelsæt?", der er fandme mange, hvis vi skal ind bag det 



her. Men det er helt tydeligt, at der er blevet en meget større bevidstgørelse omkring det her, 

fordi vi også har hele klimadelen og hele sustainability aspektet. Så i forhold til vores egen 

organisation, så har vi vinden i ryggen, i forhold til at få skaffet en større grad af 

bevidstgørelse.  

 

i: Apropos det, så når du siger der kommer nye kommuner til, har du så oplevet tidligere at der 

har firmaer eller kommuner der ikke har været interesseret i at arbejde sammen med jer, eller 

er opbakningen så stor i Danmark, at der bare ikke er nogle problemer med det? 

 

b: Altså, vores organisation er ikke så store, vi er upolitiske nonprofit organisationer, så vi er 

ikke aggressive i vores markedsføring. Det gør at vi venter, det der Kierkegaard sagde, hvis vi 

kan mærke at den affaldschef eller deres budget er kanaliseret et andet sted hen, det er jo 

politisk noget af det, fordi de sidder jo i deres miljø- og teknikudvalg, ikke. Ja, men så vil vi 

stille og rolig være der, og vente på at de stille og roligt på et tidspunkt modnes. For sådan er 

det jo med modningsprocesser, nogen de er hurtigere end andre, ikke. Vi arbejder med cirka 

tre af de otteoghalvfems kommuner, men det er relativt større kommuner, og det gør, at hvis 

du ser på hvor mange mennesker der bor i de halvtreds kommuner, så er vi langt over de tres 

procent, måske femogtres procent af befolkningen som vi arbejder med. Og så kommer der 

lige en ny en her, som jeg sagde til dig, og det var en mellemstor. Vi inddeler vores kommuner 

i tre størrelser, ligesom regnskab siden vil se om det er små kommuner. Fordi København som 

er en stor kommune, en C kommune, hvilket sammenlignet med Tønder som er en A 

kommune, fordi det er vidt forskelligt hvad det er for nogle problemstillinger der gør sig 

gældende. Alle de store kommuner, top ti kommunerne, de er med allesammen. Det er når vi 

kommer ned i de mindre jyske kommuner at det kniber lidt, men så arbejder vi med nogle 

andre projekter. Oppe langs vestkysten, der arbejder vi med marint affald, og der er også 

skod, men slet ikke i samme grad, det er mere plastaffald primært der driver ind fra 

Vesterhavet. Vi arbejder også i Kattegat, og det er der nogle andre kommuner vi får fat i med. 

Hvis vi tager Jammerbugt kommune, så er det 100% marint affald. Men så bliver de alligevel 

interesseret i Ren Natur, fordi hvorfor skulle vi ikke lade nogle frivillige gå ud og renholde 

derude. Nu har vi sat noget op der hedder strandkasser, der står nu 160 strandkasser oppe 

langs vestkysten som vi driver, og har fået dispensation fra kystdirektoratet, fordi de her 

strandkasser står på den forkerte side af fredningslinjen, oppe langs vestkysten. Og så 

samarbejder vi med alle de jyske vestkystkommuner helt oppe fra Frederikshavn og ned til 

Esbjerg og tønder, og mødes også i 2 årlige workshops, hvor vi så diskutere hvor meget der er 



kommet ind, altså der er tale om masser af tons, langt over 100 tons om året, som bliver 

samlet op af frivillige der går langs vestkysten, typisk tyskere der er på ferie i sommerhus, når 

de så går langs kysten, så står det her system til rådighed. Og det er lidt den samme 

tankegang vi arbejder med i byerne, et tilstrækkeligt begavet system til rådighed for rygere. Jo 

flere askebæger, jo større er sandsynligheden for at rygerne bliver bevidste om at de faktisk 

ret hurtigt kan komme af med det, deres skod, og så smider de dem ikke. Så er der jo noget 

oplysning i det, efterhånden tror jeg ikke der er ret mange rygere der ikke ved, at skod er 

meget skadelige, og det må man så begynde at respektere, at så smider man ikke på det. Så 

det er en meget stor palette du har kastet dig ind i.  

 

i: Ja, det er rimeligt.  

 

b: Jeg siger sikkert ikke det du gerne vil høre, men jeg bliver jo nødt til det, vi er jo 

professionelle på det område. Lever jo af at arbejde med de her ting, ikke.  

 

i: Ja, men vi tænkte også, at det var jo nok dig, hvis nogen, vidste hvad det nyeste af det nye 

og det bedste og mest effektive var, og hvad der bliver gjort i kommunerne nu. 

 

b: Ja, i alt beskedenhed.  

 

i: Men du skal bare sige præcis hvad du tænker, alt kan bruges. Har i nogensinde arbejdet 

med en idé om pant på cigaretskod? 

 

b: Ja, nu skal jeg starte med at sige til dig, at jeg har været administrerende direktør i Dansk 

Retursystem, og det vil sige, at hvis der er nogen der ved noget om at udvikle det danske 

pantsystem, og den kritiske masse omkring pant, så er det mig. Fordi lige så snart der er 

penge i sådan noget stads, så svindles der, og vi taler altså ikke få hundrede kroner, vi taler 

millioner af kroner. Så når du skal lave et pantsystem til nye områder, så bliver jeg kontaktet, 

selvom jeg fratrådte for fem år siden, men forsatte i samme område. Jeg gør det fordi jeg 

synes det er sjovt. Det giver mening for mig at skabe et renere Danmark, og også 

internationalt. Men pantsystem til skod, det er op ad bakke, både teknisk. Du skal kunne se 

om det er et skod der købt i Danmark, eller fra udlandet. Lige så snart du laver et system hvor 

noget affald ikke har pant, så skal du se hvordan man organiserer emballage eller produkter, 

som ikke engang har været brugt, bare for at trække det ind i et andet land, for at man kan få 



udbetalt pant, altså det er for millioner af kroner. Så hvis man skal have som det danske 

pantsystem, det er et lukket system, som gør at det kun er emballage med et særligt 

sikkerhedsmærke i Danmark, som udløser panten i typiske automater. Og det samme er du 

nødt til at gøre på skod, for ellers kan du bare se hvad der bliver importeret af skod fra 

udlandet. Hvis du bare giver dem en øre eller fem øre pr styk, og ikke tjekker om der er penge 

bag dem, så er der en eller anden der vælter økonomisk, Har man indbetalt penge, så har 

man krav på at få dem udbetalt, og det gør så at det bliver op ad bakke. Så når vi er blevet 

spurgt af miljøministeriet adskillige gange med hensyn til det her område, så siger jeg: "Don't 

do it". Og jeg har arbejdet i et flerårigt projekt omkring mobiltelefoner, fordi genanvendelse af 

mobiltelefoner er ikke optimal, selvom der er mulighed for genbrug af flere metaller, så som 

guld. De bliver kasseret fordi der bliver udviklet nye hele tiden, smartere og hurtigere, og så 

har man alle de her mobiler der bare ligger i folk skuffer, men ikke bliver afleveret til 

genanvendelse. Og der har vi også kigget på om man kunne mærke dem, således at man 

kunne putte, for eksempel 50 kroner, i pant på dem. Men der er ingen mobilproduktion i 

Danmark, så så skal du have lavet den internationalt. Det gælder det samme med skod, så 

hvis du skulle lave noget på skod, så skulle du over at arbejde med en eller anden beholder 

som er pantgivende, hvor man lægger sine skod ned i, og det er virkelig kompliceret, så der 

må jeg sige, jeg har ikke set nogle løsninger på det område, medmindre det er direkte på 

skod. Men at man i stedet laver en beholder, som er sikker, lidt ligesom en dåse, og så skal 

den være fyldt med skod, men dem skal man så kunne se, og analysere om de er rigtige. Der 

bliver snydt. Mennesker er jo desværre, nogle af dem, ikke altid i stand til at finde ud af det 

der. Så hvis man laver sådan et naivt system, hvor man tror på at mennesker nu engang bare 

gør som der bliver sagt, det holder ikke. Og så skal der jo være nogen til at dække 

underskuddet, og det får du ingen til. Du får ingen banker til, du får ingen 

erhvervsvirksomheder til det, myndighederne vil heller ikke, og så dør det. Jeg sad som 

direktør for det danske pantsystem i fjorten år, og jeg tror jeg har siddet i forhandling fire 

gange med grænsehandlen i Tyskland, for at få indført pant på grænsedåser, og hver gang er 

det nemt at blive politisk enige, men lige så snart du siger: "Det kan vi hurtige blive enige om, 

det er en god idé at lave pant i grænsen". Når man så skal til snakke om hvem der skal dække 

risikoen for tab, så er de på toilettet allesammen, ingen vil i nærheden af det der. Det skete fire 

gange mens jeg sad som direktør, fordi der er ingen der vil tage den økonomiske risiko, fordi 

man ved der bliver svindlet, hvis ikke det er lavet virkelig, virkelig begavet.  

 



i: Så den største trussel for sådan en idé, det er faktisk risiko for snyd, og at ingen ønsker at 

dække det mulige underskud?  

 

b: Yes, det er det.  

 

i: Fantastisk! Jeg har faktisk ikke rigtigt flere spørgsmål Benny.  

 

b: Et andet alternativ er at bruge et bionedbrydeligt materiale, for så klarer naturen resten, 

men det er vi lodrette uenige i, det støtter vi ikke. Det er fordi der er du gået uden om 

handlingen. "Okay, så bare smid lortet, så lader vi teknologien klare resten". Men det er jo ikke 

det det drejer sig om, det handler om at få mennesker til at forstå det ansvar vi har for den her 

klode. Godt nok i en lille skala på det her område, men hvis du ved hvad der bliver smidt af det 

her, faktisk ikke så meget i Danmark, men internationalt, det er helt vildt. Firs procent af alt det 

plast der flyder rundt i supper i Stillehavet typisk, på et areal der snart svarer til Afrikas areal, 

firs procent af alt det plast der ender derude, det kommer fra landbaseret affald, altså affald 

der via floder, blæst eller på anden vis er vasket ud fra landet, ud i havene, ind i strømmene 

og bliver på den måde drevet rundt på kloden. Derfor er det så vigtigt at man arbejder, ikke så 

meget ved kysterne, men arbejder med det landbaserede affald, for det er der man kan stoppe 

at det ikke kommer derud, i stedet for at arbejde ude. Det bliver man selvfølgelig også nødt til, 

men det er en meget stor del af affaldet der kommer fra landbaseret uhensigtsmæssig adfærd. 

Slut.  

 


