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3 MÅL OG INITIATIVER

3.6	Information og formidling, der rykker

Baggrund
Reno Djurs har løbende gennemført informationsindsatser med flere kampagner og udsendelse af
en årlig affaldsguide til alle husstande og sommerhuse, ligesom hjemmesiden www.renodjurs.dk
løbende er blevet udviklet med nye faciliteter.

3.6

Affaldsområdet er blevet stadig mere komplekst,
og den nuværende dagsorden om cirkulær økonomi
og grøn omstilling øger behovet for kommunikation
med og information til borgere og virksomheder.
Dette gælder både i forhold til lovgivning og i
forhold til den praktiske håndtering, hvor kravene
er vokset, og fortsat gør det. Det betyder, at der
fortsat er et stort behov for information om f.eks.
hvilken betydning forbrug og produkter har i
forhold til muligheder for genanvendelse samt om,
hvorledes affald håndteres og bortskaffes både
miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

 Borgerne oplyses om ’hvad sker der med
affaldet’, herunder om de barrierer, der kan være
for god genanvendelse.

Samtidig er interessen og ønsket om viden på
affaldsområdet kun blevet større de seneste år.
Affald og korrekt affaldshåndtering er nu også
blevet en integreret del af flere uddannelser, hvor
der efterspørges viden og information. Hos Reno
Djurs er der derfor ofte besøg fra diverse undervisningsinstitutioner, lokale foreninger, virksomheder
samt fagfolk.

HVAD GØR VI – INITIATIVER

 Der udsendes fortsat hvert år en Affaldsguide til
borgerne, der fortæller om affaldsordningerne
og giver gode råd til miljørigtig adfærd.

 Der gennemføres kampagner efter behov, der
f.eks. informerer om muligheder for affaldsfore
byggelse og som understøtter målet om øget
genbrug af brugbare effekter.
 Der gennemføres informationskampagne,
der oplyser om mulighederne for at hjemme
kompostere haveaffald og giver praktisk vej
ledning til, hvordan dette kan ske med særligt
fokus på at understøtte biodiversitet i haven.
 Ved indførelse af nye ordninger sikres der en
omfattende og grundig information til borgerne.
 Virksomheder på Djursland rådgives om god
affaldshåndtering og affaldsforebyggelse,
herunder om praktiske muligheder for genbrug
af brugbare effekter.

 Reno Djurs vil fortsat tage i mod interesserede
borgere og grupper, der ønsker at se vores anlæg
og høre om affaldshåndtering og ressourcer.
Dette gælder også studerende på uddannelser,
hvor dette tema er vigtigt, f.eks. håndværkerud
dannelser, serviceteknikere og miljøteknologer.
 Hjemmesiden opdateres løbende med relevant
information samt selvbetjeningsløsninger.
 Der kan iværksættes særlige formidlingstiltag,
f.eks. om direkte genbrug og om området ved
Glatveds særlige historie og anvendelse.

Hvad er konsekvenserne
 Borgere og virksomheder vejledes løbende og
grundigt om affaldsordninger samt miljørigtig
adfærd og betydningen af korrekt affaldssortering og håndtering.
 Der arbejdes løbende for undervisning af
studerende med fagligt indhold, der understøtter
korrekt affaldshåndtering og fremmer viden og
miljørigtig adfærd.

Ressourcebehov
 Initiativerne kan rummes indenfor de nuværende
budgetmæssige rammer ved et uændret niveau
for publikationer, kampagner, rådgivning og
besøg. Yderligere kampagne- og formidlingstiltag
vil medføre et øget ressourcebehov.

