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Evaluering af Giv naturen en hånd
Sagens kerne
HB har ønsket en evaluering af DN’s Giv naturen en hånd-projekter jf. HB’s rullende arbejdsplan. ’Giv naturen en hånd’ er et indsatsområde i aktivitetsplanen (2.8), som dækker over en
række forskellige projekter og aktiviteter, der alle har forløbet over en længere årrække og
kan karakteriseres som både udviklingsprojekter og driftsaktiviteter.

Baggrund
Giv naturen en hånd-projekterne er karakteriseret ved, at man gør en aktiv indsats for naturen. Følgende projekter indgår i indsatsområdet:





2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4

Lokale naturplejeprojekter
Evighedstræer
Vilde dyr-projekter
Affaldsindsamling

DN har naturligvis en lang række andre projekter i AP, der også kan karakteriseres som at give
naturen en hjælpende hånd, fx fredninger, giftfri haver, Naturtjek, fredningstjek, floratjek,
lobby-indsats foruden de mange aktiviteter, der foregår lokalt i afdelingerne (hjælpe humlebier, bygge fuglekasser, skabe vandhuller til padder, minkbekæmpelse osv.), som ikke fremgår af AP. Nogle af disse aktiviteter har ofte karakter af at være mere ”det lange seje træk” og
forbedring af rammerne for naturen, men kan naturligvis også have en aktiv dimension. Disse
medtages dog ikke i denne evaluering, som kun dækker AP’ens punkt 2.8 Giv Naturen En
Hånd.

2.8.1 Lokale naturplejeaktiviteter
DN’s lokale naturplejeaktiviteter er DN’s frivillige naturpleje projekt. Indtil 2015 var ”Giv Naturen en Hånd” navnet på al lokal naturplejeaktivitet, hvorfor der stadig er noget navneforvirring, nu hvor begrebet skal dække bredere, samtidigt med at afdelingerne opfatter ”Giv Naturen en Hånd” som DN’s naturplejeaktivitet.
I 2008 startede pilotprojektet med navnet ”Fredede områder – nye aktive”. Projektet havde
rod i både organisationsafdelingen og naturafdelingen i administrationen. Det organisatoriske
udgangspunkt var således også en del af succeskriterierne og endda skrevet ind i titlen. Lokale
nyhedsbreve blev indført med Giv Naturen en Hånd i de 6 pilotafdelinger (og siden har denne
idé spredt sig). Der blev indsamlet e-mail adresser blandt alle medlemmer, ved at ringe til
dem. Udgangspunktet var også at give de fredede områder et løft. Grunden til at det skulle
være på fredede arealer vi rettede vores fokus, var et her har kommunerne pligt til at løfte
plejeopgaven, hvis frivillige og lodsejere må give op, så en indsats her vil (i teorien) ikke være
spildt. I 2009 og 2010 blev det forsøgt at få fondsmidler til at udbrede projektet i meget stor

skala, men det lykkedes ikke af få eksterne midler, hvorfor aktiviteterne har kørt videre i mindre skala i egenfinansieret regi.
Kort beskrivelse af aktiviteten:
Siden pilotprojektet i 2018 med 6 afdelinger og er projektet siden vokset til at dække 35 afdelinger, og i 2015 gennemføres 76 aktivitetsdage.
Formålet med Giv Naturen en Hånd er at:
 Hjælpe afdelingerne med at danne naturplejelaug og fast naturplejearragementer.
 DN skal være ”dem med frivillig naturpleje”.
 Gøre en reel forskel for trængte plejekrævende naturarealer, og samtidigt med gode
eksempler vise vejen for den øvrige naturpleje- og lobbyindsats.
 Tiltrække nye frivillige og nye typer af frivillige til DN’s afdelinger.
Sekretariatet støtter afdelingernes arrangementer med studentertimer til pressearbejde, annoncering og i nogle tilfælde instruktion og hjælp til afvikling af aktiviteterne. Herudover kan
afdelingerne få hjælp i forbindelse med opstart, f.eks. i form af lokale leslåningskurser eller
opstartsmøder for nye kogræsserforeninger. Organisatorisk rådgivning et fast element Giv Naturen en Hånd. DN råder over en vedligeholdt grejbank, som er til rådighed for afdelingerne.
Succeskriterier ved start:
Projektet startede med et pilotprojekt, som blev grundigt evalueret. På baggrund af dette blev
det besluttet først at søge eksterne midler, og da disse ikke blev imødekommet, finansiere
detmed interne midler. I de senere år (indtil 2015), er det organisatoriske fokus blevet reduceret som succeskriterium, da der har været færre ressourcer til flere arrangementer og afdelinger. Nyhedsbrevene er blevet et generelt tilbud og vidt udbredt.
AP 2015 har følgende mål:
- 100 arrangementer (målet blev nedjusteret til 60 pga. omrokering af årsværk til andre projekter)
- 50 nye naturplejere under Naturens Universitet (på linje med DN Naturguiderne)
- Udvikle og tilbyde et nyt værktøj på dn.dk/frivillig med erfaringer og vejledning til lokale naturplejeaktiviteter inkl. rekruttering af nye frivillige
Antal arrangementer:
Der er systematisk blevet optalt deltagere og antal arrangementer. Nedenstående dækker de
seneste år da data var let tilgængelige. Udviklingen i deltagere er ikke opgjort her.
2014: 70
2015: 76 (70 afholdt pr. 21/9)
Antal aktive:
2014: 857
2015: 923 (pr. 21/9)
Er der nogen dokumentation for forbedringer/forandringer?
Det er meget varierende hvilken grad af dokumentation, som de enkelte naturplejegrupper/afdelinger udfører. Nogle steder tæller de f.eks. antal blomstrende gøgeurter og andre
steder er det antal træer, der er blevet rykket op af heden. Generelt er det dog, at det er meget svært at fastholde engagementet i naturpleje, hvis ikke der er en forbedring mod den tilstand man ønsker. Det betyder, at de arealer og aktiviteter, som kan udvise en forbedring også er de levedygtige. Mest markant var det, at Naturstyrelsen Nordsjælland gik i pressen med
at de naturgenoprettede et stort plantageareal op til Melby Overdrev, med henvisning til de
mange penge de sparede gennem Giv Naturen en Hånd samarbejdet med DN Halsnæs.
Har det haft betydning for afdelinge(erne)ns arbejde med frivillige?
Med Giv Naturen en Hånd har afdelingerne fået en aktivitet, som sammen med Affaldsindsamlingen, er konkret og positiv for naturen. Der er ikke tal på hvor mange nye frivillige aktivite2

terne har givet de deltagende afdelinger (det er ikke blevet evalueret). Men det er opfattelsen,
at aktiviteterne er gode både til rekruttering af frivillige og til indslusning af nye frivillige. Det
organisatoriske fokus er ”kommet tilbage” med AP2015, hvor resultaterne fra projekt Flere
frivillige (AP2014) er tænkt ind.
Synlighed
Det er svært at sige, hvornår målet om at være ”dem med frivillig naturpleje” er opnået. Men
sekretariatet får mange henvendelser fra kommuner (og befolkningen generelt), der gerne vil
igangsætte frivillig naturpleje og har brug for hjælp. Der er systematisk blevet opsamlet presseklip de sidste 5 år:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

57
97
110
165
143

Samarbejdspartner
Lokalt bliver der samarbejdet tæt med typisk kommune og Naturstyrelsens lokale enheder.
Anvendt ressourcer (tid, penge, evt. indtægt)
Nedenstående skema dækker ikke hele perioden.
År

Årsværk

Penge (studenter, løn Indtægt
og materialer)
2010
1,8
2011
1,5
2012
0,5*
2013
0,6
564.000 kr.
2014
0,6
595.000 kr.
21.000 kr.
2015
0,45
460.000 kr.
110.000 kr.**
*et fastansat årsværk blev konverteret til 2, 15 timer ugentligt studenterjob
**tilsagn fra Friluftsrådets pulje til lokale arrangementer

2.8.2 Evighedstræer
Kort beskrivelse af aktiviteten:
Bestyrelserne i afdelingerne opfordres til at finde Evighedstræer og få dem mærket. Det er
afdelingen, der tager kontakt med ejeren af træet og laver aftalen om at træet bliver
Evighedstræ. På hjemmesiden ligger div. materiale om projektet, bl.a. en folder som kort beskriver vigtigheden i at bevare de store gamle træer grundet de mange arter, der er tilknyttet.
Var der nogle succeskriterier ved start: Nej.
Antal arrangementer: De fleste afdelinger holder et lille arrangement/festivitas når et
Evighedstræ bliver indviet. I 2015 er der blevet indviet 6 Evighedstræer der også er kvindeege/træer/valgretstræer (100 året for kvinders stemmeret) og ved disse lejligheder er der blevet afhold et større arrangement.
Antal aktive: Der er i dag udpeget 62 Evighedstræer fordelt over det meste af landet.
Er der nogen dokumentation for forbedringer/forandringer, større bevågenhed fra myndigheders side? Nej ikke umiddelbart.
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Har det haft betydning for afdelinge(erne)ns arbejde med frivillige?: Det vides ikke. Dog har
DN Odder haft meget glæde af at deltage med Evighedstræer til en byfest – der fik de mange
henvendelser fra folk, der havde gode ideer til potentielt nye Evighedstræer. Men ved ikke om
det har genereret nye frivillige i afdelingen.
Samarbejdspartner: Nej
Synlighed: Afdelingerne opfordres til at kontakte den lokale avis/presse, når et Evighedstræ
indvies i deres kommune. På den måde kommer de ud til flere med det glade budskab om at
bevare de gamle træer.
Anvendt ressourcer (tid, penge, evt. indtægt): Der blev i 2009 bevilliget 125.000 kr. fra Tipsog Lottomidler til projektet. Projektets budget var estimeret til 676.000 kr.

2.8.3 Vilde dyr
Status for "Vilde Dyr" er en status for de respektive projekters samlede forløb i de år, vi har
arbejdet med denne type projekter. Nogle projekter har således over tid skiftet fra at være
dataindsamlende og aktiverende, til at være mere forvaltende og rettet mod politisk opfølgning.
Birkemus:
Kort beskrivelse af aktiviteten: Indsamling af viden via frivillige om lokal udbredelse og hensigtsmæssige praktiske tiltag, med henblik på mulighed for forbedret forvaltning af birkemus.
Det overordnede politiske formål har været at afdække manglen på attraktive aftalemodeller,
hvilket er skyld i at stort set ingen jordejere indgår aftaler om skabelse af levesteder.
Som opfølgning på dataindsamlingsprojektet er flere pilot-forvaltningsprojekter dog iværksat i
et samarbejde mellem ejere, eksperten, NST og DN.
Resultater: Øget kendskab til optimal karakter af levesteder. Resultaterne fra det oprindelige
dataindsamlingsprojekt indgik i NOVANA og rapporteringen til EU og dannede grundlag for national forvaltningsplan. Pilotprojekter (aftaler med jordejere) gennemført i 2014-2015 som
"gode eksempler". Der er opnået politisk fokus på de uhensigtsmæssige aftalemodeller. Der er
dog fortsat ikke politisk vilje til at forbedre aftalemulighederne for jordejerne.
Samarbejdspartnere: Fødevare- og Miljøministeriet og ekstern birkemusekspert.
Antal frivillige involverede gennem årene: 40-60 personer
Status: Aktiviteter er afsluttede.
Mål i 2015: Pilot-forvaltningsprojekter gennemført.
Brugt ressourcer: Bekostet af midler under Fødevare- og Miljøministeriet. Der er ikke yderligere midler til fortsættelse af aktiviteter.

De små mårdyr:
Kort beskrivelse af aktiviteten: Pilotprojekt rettet mod afprøvning af 2 typer "spor-fælders"
anvendelighed til at registrere de små mårdyrs tilstedeværelse samt, hvorvidt dataindsamling
via fælderne kan ske med frivillige som "fælde-checkere". Overordnet formål er at udvikle en
metode til indsamling af viden om de små mårdyr lækat, brud og ilders anvendelse af småbiotoper med henblik på mulighed for en prioriteret forvaltning. Formålet er også afklaring af,
hvorvidt egentlig overvågning af arterne kan ske med denne metode.
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Resultater: Grundlag for forvaltningsplan samt iværksættelse og prioritering af overvågning af
arterne.
Samarbejdspartnere: DCE (Kalø) og Aqua Ferskvandscenter i Silkeborg.
Antal frivillige involverede gennem årene: ca. 50 personer.
Status: Pilotprojektets praktiske del afsluttes 2015. Rapportering 2016.
Mål i 2015: Feltarbejde afsluttes i oktober, herefter dataanalyse og rapportering v. DCE.
Ressourcer: Bekostet af jagttegnsmidler. Der er ikke midler til yderligere aktiviteter. Beroende
på DCE's konklusioner tænkes et opfølgende egentligt overvågningsprojekt søgt iværksat.

Sort egern:
Kort beskrivelse af aktiviteten: Etablerer en isoleret levedygtig bestand af sort egern på Langeland samt at foranledige opfølgende forvaltning.
Resultater: Der er nu etableret en levedygtig og selvreproducerende bestand. Forvaltningsplan
under udarbejdelse med ophæng i kommunen. Afdelingen forestår årlig registrering af den
løbende øgede udbredelse på Langeland.
Samarbejdspartnere: Langeland Kommune, Naturstyrelsen, SNM, DCE (Kalø).
Antal frivillige involverede gennem årene: ca. 20 personer i indsamling og nu DN Langeland.
Status: Projektet afsluttet for sekretariatets vedkommende. Afdelingen forestår fortsat registrering af voksende udbredelse.
Mål 2015: Forvaltning overdraget til kommunen i samarbejde med DN Langeland.
Midler: Grønt Partnerskab under Fødevare- og Miljøministeriet.

Hasselmus:
Kort beskrivelse af aktiviteten: Medvirke til at sikre, at hasselmusen ikke uddør i Danmark ved
at øge bestandsstørrelse og udbredelse. Det overordnede politiske formål har været at afdække manglen på attraktive aftalemodeller, hvilket er skyld i at stort set ingen skovejere indgår
aftaler om skabelse af levesteder.
Resultater: Forbedrede aftalemuligheder, praktisk pilotprojekter samt afklare om et translokations-projekt kan være såvel hensigtsmæssigt som i overensstemmelse med IUCN’s retningslinjer og DN’s politik.
Samarbejdspartner: Ekstern ekspert.
Status: Translokationsprojekt og praktiske pilotprojekter opgives. Det har ikke været muligt at
rejse midler til et forvaltningsprojekt rettet mod etablering af levesteder. I det lys giver et
translokationsprojekt ikke mening. Der er opnået politisk fokus på de utilstrækkelige aftalemuligheder, men der er fortsat ikke vilje til at forbedre dem.
Mål i 2015: Afklaring vedrørende translokationsprojekt og muligheder for at rejse private midler.
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Ressourcer: Der opnåedes tilsagn om midler under Grønt Partnerskab. Der har dog ikke kunnet rejses private midler, hvilket er en forudsætning for midler under Grønt Partnerskab.

Odder på Sjælland:
Kort beskrivelse af aktiviteten: Det overordnede formål er at hindre, at den sjællandske odderbestand forsvinder.
Resultater: De konkrete formål var gennemførelse af eftersyn af faunapassager, øget tilsyn
med ulovlige ruser, etablering af regional forvaltningsgruppe og forsøgsmæssig udsætning af 5
dyr som et forsøgsprojekt.
Samarbejdspartnere: Projektet er opdelt. Partnere omkring den fremtidige forvaltning er de
vestsjællandske kommuner, Aqua Ferskvandscenter, NST og Fiskeriinspektoratet, der alle sidder i forvaltningsgruppen. DCE er observatør. Partner i projektet omkring forsøgsudsætning er
Aqua.
Antal frivillige involverede gennem årene: 60-80 personer.
Status: Eftersøgning af odderspor blev gennemført i vinteren 2005/2006 med hjælp fra 60-80
frivillige. Der blev fundet 8 ekskrementer fra odder, spredt over et stort område. Oplysningerne indgik i NOVANA og rapporteringen til EU under habitatdirektivet. Forvaltningsgruppe etableret. Eftersyn af faunapassager gennemført. Løbende tilsyn med stop riste gennemføres af
Fiskeriinspektoratet. Der er i juni 2015 udsat 3 selvstændige ungdyr, 2 hunner og 1 han. Det
har vist sig overordentlig vanskeligt at indfange dyr. Det skyldes fældetypen, som prioriterer
dyrenes sikkerhed (lukket kassetype i vandfast finér) der i modsætning til de mere effektive
trådfælder ikke kan skade dyrene. Der udarbejdes og forelægges evaluering til VFR primo
2016. Afhængigt af denne kan en ansøgning om et projekt om udsætning af et større antal dyr
overvejes.
Mål i 2015: 5 dyr udsat.
Ressourcer: Midler tildelt projektet af 15. juni Fonden.

Ulv:
Kort beskrivelse af aktiviteten: Etablering af ”interessegrupper for ulv” sammen med relevante
samråd for at indsamle viden, som kan anvendes i forvaltningen.
Resultater: DN medvirker aktivt også regionalt i forvaltningen af ulv ved løbende at indsamle
og formidle viden.
Samarbejdspartnere: Oplysninger leveres til DCE.
Status: Møder gennemført med 3 DN-samråd. Der har ikke været interesse for at etablere "interessegrupper". Idéen om interessegrupper i SR-regi opgives. Det kan overvejes at gennemføre et bredere spor-kendskabs kursus (ulv, vildsvin, mårhund, vaskebjørn) under AP 2016,
rettet mod en bredere kreds af DN aktive.
Mål i 2015: Målet var at etablere interessegrupper.
Midler: Der har ikke været udgifter forbundet med forsøget på realisering.

Vildsvin:
Kort beskrivelse af aktiviteten: Etablering af ”interessegrupper for vildsvin” sammen med relevante samråd for at indsamle viden, som kan anvendes i forvaltningen.
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Resultater: DN medvirker til at indsamle viden om forekomst af vildsvin.
Samarbejdspartnere: Oplysninger leveres til DCE og Naturstyrelsen.
Status: Opgivet i lyset af erfaringerne vedrørende ulv. Det kan overvejes at gennemføre et
bredere spor-kendskabs kursus (ulv, vildsvin, mårhund, vaskebjørn) under AP 2016, rettet
mod en bredere kreds af DN aktive.
Mål i 2015: Målet var at etablere interessegrupper
Ressourcer: Der har ikke været udgifter forbundet med forsøget på realisering.

Vildt Venlig Høst:
Kort beskrivelse af projektet: Udvikling af teknologi og høstmetoder som reducerer omfanget
af harekillinger, rålam og fugle, som går til i maskinerne, op til 40 % af harekillingerne i visse
afgrøder.
Resultater: Teknologi og operationelt anvendelige høstmetoder, som tages i anvendelse i landbruget.
Samarbejdspartnere: Landbrug & Fødevarer og Videncenter for landbrug.
Status: Strandet på manglende interesse hos den daværende minister. Afventer pr. medio
september lovede fotos af dræbte dyr, med henblik på presseomtale og politisk opfølgning.
Mål i 2015: Økonomi afklaret.
Ressourcer: Afklaring i gang i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og Videncenter for
Landbrug om enten EU- eller danske midler.

2.8.4 Affaldsindsamlingen
Kort beskrivelse af aktiviteten
Affaldsindsamlingen er DN’s årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen foregår hvert
år i april, hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd. DN har siden 2006
hvert forår afholdt affaldsindsamlingen. Projektet er todelt med en hovedindsamling for alle om
søndagen og et tilbud om at være med for skoler og institutioner i ugen inden.
Indsamlingen skal:






Tilbyde danskerne en mulighed for at give naturen en hånd sammen med DN.
Skabe positiv opmærksomhed om DN og sætte fokus på fornuftig affaldshåndtering.
Lobbye for pant på tyske dåser, affaldsminimering, genanvendelse og god sortering anvendelse af ressourcer.
Give DN en krog til at rekruttere medlemmer og frivillige

Indsamlingen giver DN meget stor synlighed og aktiverer flere DN-afdelinger end nogen anden
aktivitet.
Var der nogle succeskriterier ved start
Da affaldsindsamlingen første gang blev afholdt i sin nuværende form i 2006 var målet at få
5000 børn til at deltage i indsamlingen og at cirka 50 DN afdelinger arrangerede indsamlinger
søndag.
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Siden er deltagerantallet steget og dermed også succeskriterierne. Ud over antallet af deltagere har vi også haft et ønske om hvert år at udgive nyt undervisnings- og inspirationsmateriale
og at opnå betydelig opmærksomhed omkring henkastet affald og affaldshåndtering i pressen.
Endelig har vi fysisk skulle fjerne affald fra naturen og på lang sigt skabe en holdningsændring
hos den del af befolkningen, der smider affald i naturen.
I 2015 har målet været, at mindst 60 DN-afdelinger afvikler et arrangement i forbindelse med
affaldsindsamlingen med mindst 25.000 deltagere om søndagen. For skolerne har målet været
65.000 tilmeldte børn.
Antal arrangementer
I 2015 var der om søndagen over 800 arrangementer tilmeldt over hele landet og 1450 tilmeldte skoler/institutioner. Det tal har været nogenlunde stabilt gennem de senere år. Der har
været et stigende antal DN-afdelinger, der har været med. Se bilag 1.
Antal aktive
Affaldsindsamlinger er projektet med det største samlede antal deltagende DN-afdelinger. Allerede i 2006 deltog 53 afdelinger og siden har mange afdelinger hvert år været med om søndagen. I 2015 slog vi rekord med 75 deltagende afdelinger.
Vi har ikke et tal for, præcist hvor mange af vore "faste" frivillige, der har deltaget i de enkelte
arrangementer, men bilag 1 giver et fint billede af, hvor mange deltagere, der har været med
gennem årene.
Er der nogen dokumentation for forbedringer/forandringer?
Vi har tal for, at vi fysisk har fjernet en masse affald fra naturen (se bilag 1 på side 10), sat
landsdækkende fokus på udfordringerne omkring henkastet affald og affaldshåndtering (ressourcer) bredt, haft flere 100.000 børn og voksne aktiveret, været stærkt medvirkende til at få
pant på plastflasker og (delvist) på tyskerdåserne.
Vi har delt viden om affald, håndtering, sortering mm med masser af børn og voksne og formodentlig også skubbet til holdningerne hos danskerne omkring henkastet affald.
Evalueringerne fra arrangørerne viser også, at der rigtig mange steder helt fysisk er mindre
affald i naturen - noget vore tal på det indsamlede affald støtter (der indsamles mindre pr.
deltager).
Har det haft betydning for afdelingernes arbejde med frivillige eller på anden måde
inddragelse af aktive?
Affaldsindsamlingen er en tradition i de fleste afdelinger, og har naturligvis været en vigtig og
lidt anderledes opgave for de aktive, men der har ikke været en organisatorisk samlet indsats
for at finde og inddrage nye frivillige blandt deltagerne i affaldsindsamlingen.
Samarbejdspartner
Affaldsindsamlingen har gennem tiden haft en lang række af sponsorer, medier, fonde og andre samarbejdspartnere. Det gælder for eksempel.
DR P4, Politiken, BAT, Toyota, ARC, Vestforbrænding, TV2, MacDonalds, R98 Fonden, Undervisningsministeriet, Bilka, DSB, Børneulykkesfonden m.fl.
Her i 2015 taler vi med Hold Danmark Rent om mulighederne for et udvidet samarbejde.
Synlighed
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Affaldsindsamlingen er et af foreningens mest synlige projekter - både nationalt og lokalt. Affaldsindsamlingen 2015 nåede ud til flere mennesker i landet end tidligere med en bruttodækning på 42.622.431 personer.
I år nåede Affaldsindsamlingen også et pænt antal presseklip – flere end 2013 og 2012, men
færre end 2014. I alt havde vi 909 klip i 2015. Se også vedhæftede presseevaluering - bilag 2.
Anvendt ressourcer (tid, penge, evt. indtægt)
År
2015
2014

Årsværk
1,35
1,1

Udgifter (inkl. årsværk)
1.041.000
918.000

Indtægter
122.000
16.000

2013

1.15

844.000

330.000

2012
2011
2010

1,1
1,1
1,25

1.123.000
1.329.000
1.872.000

415.000
615.000
1.030.000

Politiken-aftale
Plus aftale med Politiken/24
Timer:
435.000 kr. annonceværdi
Plus aftale med Politiken/24
Timer:
400.000 kr. annonceværdi
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Bilag 1 Resultater fra affaldsindsamlingerne 2006-2015
2006
Indsamlet affald i alt 71.000 kg.
Blandt andet 70.000 dåser og 17.000 plastflasker uden pant.
Deltagere i alt 24.500, heraf 21.000 børn fra skoler og institutioner.
50 DN-afdelinger deltog med arrangement
2007
Indsamlet affald i alt 178.600 kg.
Blandt andet 170.500 dåser.
Deltagere i alt 43.000, heraf 33.000 børn fra skoler og institutioner.
2008
Indsamlet affald i alt 189.300 kg.
Blandt andet 154.400 dåser, heraf 7.800 med pant.
Deltagere i alt 62.600, heraf 50.000 børn fra skoler og institutioner.
2009
Indsamlet affald i alt 173.000 kg.
Blandt andet 153.000 dåser, heraf 10.000 med pant.
Deltagere i alt 82.600, heraf 63.000 børn fra skoler og institutioner.
2010
Indsamlet affald i alt 161.000 kg.
Blandt andet 197.000 dåser, heraf 7.800 med pant.
Deltagere i alt 82.000, heraf 62.400 børn fra skoler og institutioner.
2011
Indsamlet affald i alt 190.970 kg.
Blandt andet 215.535 dåser, heraf 19.941med pant.
Deltagere i alt 91.000, heraf 62.000 børn fra skoler og institutioner.
2012
Indsamlet affald i alt 198.490 kg.
Blandt andet 175.893 dåser.
Deltagere i alt 100.583, heraf 70.750 børn fra skoler og institutioner.
2013
Indsamlet affald i alt 142.273 kg.
Blandt andet 156.063 dåser.
Deltagere i alt 81.000, heraf 56.000 børn fra skoler og institutioner.
60 DN-afdelinger deltog med arrangement.
2014
Indsamlet affald i alt 119.706 kg.
Blandt andet 101.814 dåser.
Deltagere i alt 90.000, heraf 65.000 børn fra skoler og institutioner.
63 DN-afdelinger deltog med arrangement.
2015
Indsamlet affald i alt 132.000 kg.
Blandt andet 120.000 dåser.
Deltagere i alt 110.000, heraf 90.000 børn fra skoler og institutioner.
75 DN-afdelinger deltog med arrangement.
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