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Velkommen til  
Den Grønne Håndbog!
Her kan du blive klogere på, hvordan vi sorterer affald på Smukfest. Vi går nemlig ret meget op 
i at affaldssortere, så vi kan sikre, at mest muligt bliver genanvendt – og det går godt med det, 
takket være alle os, der er en del af Smukcrew! Tjek bare næste side. 

Hvorfor Den Grønne Håndbog? 
Det korte af det lange – fordi affald er ressourcer, som kan bruges igen og igen og…

Men også fordi:
• Vi gerne vil passe på skoven og alle i den
• Det skal være nemt at sortere sit affald korrekt
• Der er en økonomisk gevinst i affaldet, hvis vi sorterer det til genanvendelse
• Det er en del af Smukfests DNA at blive lidt grønnere hvert år

Vi håber inderligt, at I vil hjælpe os og bruge jeres gode energi på at sortere Smukfests affald. 
Rigtig god festival!

På vegne af Walther og co.
Bæredygtighedsgruppen

Hjælp os og brug god energi 
og smukke tanker på at 

sortere festivalens affald - til 
gavn for du, jeg og alle andre!
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Hvordan gik det sidst?
Vi var ret gode i 2019! 
Faktisk samlede vi 100% mere plast og 120 % mere pap ind til genanvendelse i 2019 sammenlig-
net med 2018 – noget af en udvikling, må man sige! Derudover sendte Smukfest desuden 20% 
mindre til forbrænding i 2019 end i 2018.

Og så forøgede vi genanvendelsesprocenten væsentligt i 2019. Faktisk fra 55% til 85%

En væsentlig årsag til den markante stigning i genanvendelsesprocenten er, at vi i 2019 lykkedes 
med at sende vores træaffald til genanvendelse frem for forbrænding. Træaffald er en tung frak-
tion, og derfor tæller den en del i vores genanvendelsesprocent. 

Målet er fortsat at sende fraktionen til genanvendelse, men et væsentligt fokus er også at 
fortsætte med at nedbringe mængden af træaffald, som allerede i 2019 faldt væsentligt.

100% 120% 20%

Hvor langt er Smukfest kommet fra 2018-2019?

Genanvendelsesprocent for Smukfest 2019

85%
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Lad os genanvende  
endnu mere i 2022!  
Det går fremad, men til Smukfest 2022 skal vi gerne endnu længere. Bæredygtighedsgruppen 
arbejder med initiativer hele vejen rundt, men for at nævne nogle af fokuspunkterne for den 
kommende festival:

• Øget affaldssortering og dermed genanvendelse – det gælder både for festivalens affald, 
men også gæsternes

• Grønnere camping – nye campingområder med fokus på bæredygtighed etableres, der 
laves flere genbrugspladser og en større kommunikationsindsats omkring affaldssortering 
målrettet mod gæsterne

• Ressourceforbrug – det gælder om at optimere brugen af både vand, el, brændstof med 
mere 

• Træ – et fortsat fokus på genanvendelse af de store mængder træ, vi bruger til Smukfest

Vi kan kun lykkedes i 
fællesskab! Vær med til at vise 
vejen som det gode eksempel 
– både på festivalpladsen og i 

medhjælperområderne 

Målsætning for 2029 - Når Smukfest bliver 50 år!
 

Vi vil genanvende minimum 
90% af vores affald
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Organisering af  
bæredygtighedsindsatsen  

Bestyrelsen:  Henrik Høj Pedersen
Bestyrelsen laver et sæt strategiske anbefalinger, blandt andet for bæredygtighedsindsatsen 
og sætter dermed de overordnede rammer. Bestyrelsen har udpeget et medlem med sær-
ligt fokus på bæredygtigheden.

Direktion: Stig Andersen
Direktionen har det overordnet driftsansvar for organisationen og dermed også bæredygtig-
hedsindsatsen. Rammerne og retningen for denne indsats besluttes på baggrund af indstilling 
fra Bæredygtighedsgruppen. Direktionen har udpeget et medlem med særligt fokus på bæ-
redygtigheden.

Bæredygtighedsgruppen - Formand: Hanne Tokkesdal
Medlemmerne af gruppen er en bred sammensætning af folk med både faglighed og  
nysgerrighed på bæredygtighed og består af både frivillige formænd og fastansatte  
koordinatorer, der repræsenterer en bred palette af festivalens områder. 

Blandt andre: Peter Ib Hansen, Jakob Thorup, Stig Andersen, Jakob Buchbjerg,  
Nadja Kaaberbøl Olsen, Allan Baunsgaard, Kim Hermansen, Peter Hjorth, Lars Ulsø m.fl.
 
Ansvarsområder: Udvikling, innovation og projektledelse på bæredygtigheds projekter,  
sikring af bæredygtigheds DNA, kommunikation til bestyrelse, formænd, hjælpere og  
eksterne mv, indstillinger/forankring i bestyrelsen, sikre praktisk udførelse af bæredygtigheds- 
indsatser og andre Smukfest-hold samt koordinering og involvering på tværs af Smukfest, 
erfaringsudveksling med Dansk Live og festivaler i DK/EU mv.

Genbrugsguiderne 
- Formand: Peter Bruun Hjorth
Information og synlighed på camping-
områder i samarbejde med Camping Safety

Grøn Stue Praktik
- Formand: Thomas Harbo
Ressourceoptimering og praktik ift. affalds-
håndtering på genbrugsstationer mv.
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Vores mål er, 
at mest muligt 
affald sorteres 
til genanven-
delse til gavn 
for os alle!



 

 Pap
Hvad er pap? Pap er rent pap – uden mudder. Lidt regn gør ikke noget.

Hvor skal det hen? Dit pap skal i en af de 7 papkomprimatorer (se Det Grønne Kort på 
sidste side) 

Hvor skal det hen efter 
bodens lukketid?

Læg dit pap foran boden i en bunke ved siden af dit øvrige affald; 
slået sammen og lagt pænt i en stak, så fylder det nemlig ikke så 
meget og er nemmere at håndtere.

Kontakt Hvis en papkomprimator er fyldt, kontakt da BSK på tlf. 87 93 27 27 
– oplys venligst komprimatorens nummer og placering.

Husk venligst! Pap skal ikke være med jord, plastik eller andet godt på. Hold dit 
pap rent, så har det nemlig en rigtig stor værdi.

  Flasker og dåser
Hvad er det? Alle flasker og dåser på både festivalpladsen og 

campingområdet. Husk at alle madboder og barer skal behandle 
flasker (både dem med og uden pant), kander etc. som beskrevet 
i ”Forretningsgang for håndtering af flasker”.

Hvor skal det hen? Sortér dåser og de forskellige typer flasker. Flasker og dåser 
ophobet i bagområder skal afleveres i nærmeste Flaskebod eller 
Ølshop – der er ingen pantafregning. 

Efter festivalen overtager Flaskeservice håndteringen af flasker og 
dåser.

Efter lukketid? Gem det i boderne og fortsæt jeres gode arbejde dagen efter.

Kontakt Flaskeservice: tlf. 61 61 41 67

Lidt andet Vores flaskesorteringsmedhjælpere klarer alle slags flasker og 
dåser – både med og uden pant.

Du får ekstra kys og 
kærlighed, hvis…

Du skruer metallåg af sprutflaskerne… det er nemlig to forskellige 
fraktioner :-) Metallåg sorteres med dåserne…
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Plastik til Flaskeboder
Hvad er det? Flaskeboderne håndterer og sender følgende plastik til genan-

vendelse: ølkrus, shotsrør og drinksspande. Vores plastikølkander 
m. låg sendes til vask og genbruges. Der er 5 Flaskeboder fordelt 
på festivalpladsen og Camping, se hvor på Det Grønne Kort.

Hvor skal det hen? Det er ikke tilladt at samle flasker osv. i medhjælperområder med 
det formål at sælge i Flaskeboderne. Men det er en stor hjælp, 
hvis du samler og afleverer plastikfraktionerne til Flaskeboderne, 
så vi kan sende det til genanvendelse.

Vigtig info! Der må ALDRIG komme nitril-, latex- eller vinylhandsker 
op i plastikfraktionerne i Flaskeboden (ølkrus, shotsrør, 
drinksspande). De skal i stedet i restaffald. 
Disse materialer ødelægger genanvendelsen af plastikken 
og de maskiner, vi får stillet til rådighed. Ligeså skal vi undgå 
plastiksække i vores fraktioner - så tøm altid posen. 

 Madaffald
Hvad er madaffald? Appelsinskræller og andre madrester

Hvor skal det hen? Bag alle madboder er der en mindre spand, der skal bruges til  
madaffald. Når den er fyldt, skal den tømmes i en container til 
madaffald, som findes flere steder på pladsen. Se Det Grønne Kort.

Hvor skal det hen efter jeres 
lukketid?

Der er i alle madboder opstillet mindre spande til opsamling af 
madaffald. 

Kontakt ift. madaffald Beredskabskontoret (BSK) på tlf. 87 93 72 27 (#227)

Ny spand? Du har mulighed for at få ekstra spande. Kontakt  Thomas Harbo, 
tlf. tlf. 51 94 97 53, hvis du løber tør.

Fritureolie opsamling
Hvad er fritureolie? Vegetabilsk fritureolie fra f.eks. boder med frituremad.

Hvor skal det hen? Vegetabilsk fritureolie opsamles sammen med animalsk fedt i 
1000 liters tanke flere steder i skoven. Se Det Grønne Kort.

Vigtigt! Må ikke komme i restaffald eller afløb
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 Metal
Hvad er metal? Kabler, hegn, pavilloner, campingstol, konservesdåser fra mad.

Hvor skal det hen? Alt metal skal i en container ved Walthers Plads (se Det Grønne 
Kort). Madboder sætter metal ud foran boden i klare plastposer 
efter lukketid.

Kontakt ift. metal Beredskabskontoret (BSK) på tlf. 87 93 72 27 (#227). 

Godt at vide Selvom en campingstol også består af stof, sorteres den som 
metal, da stoffet smelter bort, når metallet behandles. Det er okay 
i mindre mængder – så husk alt med måde.

TRÆ  Træ
Hvad er træ? Træplader, lægter, engangspaller o.lign.

Hvor skal det hen? Affaldstræ skal i containeren ved Walthers Plads (se Det Grønne Kort) 

Kontakt ift. træ Beredskabskontoret (BSK) på tlf. 87 93 72 27 (#227)

Husk venligst! Genanvend så meget som overhovedet muligt. Brugbart træ skal 
retur til Trælasten på Logistikpladsen.

Affaldstræ
Hvad er det? Det træ som smides i affaldscontainere under nedtagning

Hvor skal det hen? I rene træcontainere på pladsen, på KærligHeden og i træbunken 
på Johannelund

Kontakt Boris Mathiasen, formand for træsortering, tlf. 21 71 93 51

Lidt andet Der er tidligere blevet kasseret mere end 500 tons, og det er alt 
for meget. Der vil derfor være opsyn og hjælpere på containere 
og bunken på Johannelund, så vi kan minimere dette.

Du får ekstra kys, hvis… Du er bevidst om, hvad der kan genbruges til næste års 
opbygning og afleverer dette i Trælasten + hvis du ikke smider 
skilte, reoler og andet brugbart ud.
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Genbrugsstation ved Walthers Plads
I området ved Walthers Plads har vi etableret en Genbrugsstation, og her kan du komme af med 
alle de fraktioner, som vi netop har beskrevet. Genbrugsstationen er delvist under opsyn, men 
der er også anvisninger, så du selv kan finde de rette steder og containere til dit affald. Foruden 
førnævnte fraktioner, kan man også aflevere nedenstående ved Walthers Plads ved Teknikbyen:

WRAP  Klar film/wrap
Hvad er film/wrap? Gennemsigtigt film som mange paller med gods og varer er 

indpakket i. Husk at holde det klare og det farvede film adskilt. Det 
klare er meget mere værd end det farvede.

Hvor skal det hen? Der er opstillet bure til opsamling af film ved Skovlageret og på 
genbrugsstationen ved Walthers Plads.

 Farligt affald
Hvad er farligt affald? Batterier, rester af maling, kemikalier, elpærer og lysstofrør og lign.

Hvor skal det hen? Der er opsat hylder og bure i teltet på genbrugsstationen ved 
Walthers Plads, hvor fraktionerne er opmærket.

 Plastik – hård plast
Hvad er hård plast? Strips, rengjorte plastik spande og lignende.

Hvor skal det hen? Bure eller container på genbrugsstationen ved Walthers Plads, 
hvor fraktionen er opmærket.

 Plastik – blød plast
Hvad er blød plast? Sort roekule plast (typisk brugt på hegn), sort wrap og lignende. 

Blød plast kan du binde en knude med.

Hvor skal det hen? Bure eller container på genbrugsstationen ved Walthers Plads, 
hvor fraktionen er opmærket.
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Telefonliste 
Er du helt grøn eller har du 

blot spørgsmål vedr. sortering, 
håndtering, fraktioner eller 

 andet så kontakt:

Madaffald 
Beredskabskontoret (BSK) tlf. 87 93 72 27 (#227)

Genbrugsstation 
Thomas Harbo, Grøn Stue Praktik tlf. 51 94 94 53
 mail: smukfest@thomasharbo.dk

Flasker, dåser og glas 
Flaskeservice  tlf. 61 61 41 67
Flaskesorteringscentral  tlf. 20 12 47 96

Flasker, dåser og glas – på campingområderne
BSK  tlf. 87 93 72 27 (#227)
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Kontakt Bæredygtighedsgruppen

Formand 

Hanne Tokkesdal
hatj@affaldvarme.dk

Bæredygtighedskoordinator

Peter Ib Hansen
peterib@smukfest.dk

Direktionsmedlem og  
produktionschef 

Stig Andersen 
stig@smukfest.dk

Madkoordinator

Jakob Buchbjerg
mad@smukfest.dk

Praktikkoordinator

Jakob Thorup
jakob@smukfest.dk

Kommunikation– og  
frivillighedskoordinator 

Nadja Kaaberbøl
nadja@smukfest.dk

Partnerskabsansvarlig 

Allan Baunsgaard
allan@smukfest.dk

Lager- og logistikkoordinator

Kim Hermansen
kim@smukfest.dk

Frivillig formand, Skovlunden

Lars Ulsø
LU@redhorse.dk

Frivillig formand,  
Genbrugsguiderne

Peter Bruun Hjort
peterh@kofoedsskole.dk 
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