Grøn omstilling
på flugtskydebaner

Genanvendelse af affald
I Danmarks Jægerforbund vil vi
gerne gå foran i den grønne omstilling.

Anbefalet sortering:
●

Tomme haglpatronhylstre i lukket maxi container

●

Pap i lukket VIP container

●

Øvrigt til forbrænding i lukkede minicontainere

OBS. Tomme haglpatronhylstre kan også afleveres i alle Land & Fritid butikker

Hvilke renovationsselskaber kan hjælpe?
Danmarks Jægerforbund er i kontakt med følgende selskaber,
der kan kan afhente tomme haglpatronhylstre til genanvendelse.
●

HCS (landsdækkende)

●

Marius Pedersen (landsdækkende)

●

Stena Recycling (landsdækkende)

●

Reno Fyn (Østfyn)

●

Peter Sørig Renovation (Nordjylland)

Alle renovationsselskaber tager pap.
Det er derfor bare at tage fat i dem og ændre jeres aftale.

Hvis jeres renovationselskab ikke er på listen, så henvend jer til dem.
Eller kontakt os for yderligere hjælp.

På de danske flugtskydebaner bliver der hvert år afskudt 20 mio.
haglpatroner. I stedet for at de bliver sendt til forbrænding, anbefaler
Danmarks Jægerforbund at de tomme haglpatronhylstre indsamles til
genanvendelse.
I langt de fleste tilfælde er der desuden god basis for at sortere pap.

Tomme haglpatronhylstre kan nu genanvendes
Tomme haglpatronhylstre kan genanvendes.
I første omgang er det metaldelen, der kan omsmeltes – og vi arbejder
på også at finde genanvendelse for plastik-delen.
Afhængigt af hvor i landet I er placeret og hvilket renovationsselskab
I pt bruger, går det økonomisk enten lige op eller bliver lidt dyrere.

Lammefjordens Jagtforening er allerede i gang
“Vi mener at det er vigtigt at gøre noget
for miljøet.
Vi er en grøn forening og det skal afspejle
sig i det, vi gør. Derfor har vi valgt at gå
over til sortering i pap, tomme patronhylstre og andet affald.
Vi er lidt spændte på økonomien med den
ekstra container, men vi forventer det går
nogenlunde op”.
Torben Roldhave
Formand for Skydeudvalget

Patronæsker skal fremover
sorters til pap

Hvis jeres forening har behov for hjælp til implementering, kan I kontakte
Leise Marud fra virksomheden WASTEless Tlf: 23  29  03  57 Mail: lm@wstless.dk.
Leise deltager i et regionalfondsfinansieret projekt om genanvendelse af haglpatronhylstre og kan herigennem bruge 1-2 timer pr forening på at hjælpe jer i gang.

Molsvej 34
8410 Rønde
+45 88 88 75 00
post@jaegerne.dk

