
 
 
 
 
 
 
 

 PRESSEMEDDELELSE – 27. maj 2016 

 
Giv din pant til Julemærkehjemmene på Roskilde Dyrskue 
Et samarbejde mellem Julemærkefonden, Roskilde Dyrskue og Dansk Retursystem 

betyder, at du i år kan vælge at give din pant til fordel for Julemærkehjemmene.  På 

hele dyrskuepladsen er der sat stativer op fra Dansk Retursystem, hvor du kan 

vælge at donere din pant. 

Initiativet kommer fra Roskilde Dyrskue, der gerne vil gøre en synlig indsats for miljøet, 

samtidig med, at de gør en indsats for andre. 

- Roskilde Dyrskue har tidligere støttet Julemærke-løbet i Skælskør. I år har vi udvidet 

samarbejdet med Julemærkefonden, så gæsterne kan donere deres pantflasker til 

Julemærkehjemmene. På den måde får de samlet penge ind; de opnår synlighed på 

pladsen, og jeg er ret sikker på, at de pantflasker, som måske før var endt i 

skraldespanden, nu i stedet bliver givet videre På den måde er det en fordel for begge 

parter, så det er et samarbejde, vi er glade for, siger Christina Adler Jensen, der er 

presse-og medieansvarlig for Roskilde Dyrskue og fortsætter: 

- Og så håber vi selvfølgelig, at de frivillige også vil få nogle gode dage på 

Dyrskuepladsen med tid til at nyde 1.800 landbrugsdyr, lækre fødevarer og en masse 

store landbrugsmaskiner. 

- Da vi fik henvendelsen fra Roskilde Dyrskue, slog vi til med det samme, for det er en 

rigtig god mulighed for os. Vi har 33 frivillige tilstede på dyrskuet fordelt på de fire dage. 

Det er vores mål at indsamle 63.000 kroner, da det svarer prisen for et barns ophold på et 

Julemærkehjem, siger Bente Kaastrup Duusgaard, der er fundraiser i Julemærkefonden. 

På Dyrskuepladsen er der opstillet 25 stativer, hvor man kan donere sin pant. Stativerne 

er tydeligt mærket, så der ikke er tvivl om, hvad panten går til. De frivillige fra 

Julemærkefonden har til opgave at klargøre emballagerne til afhentning.   

- Vores interesse er, at så mange flasker og dåser kommer retur til genanvendelse, som 

overhovedet muligt. Samtidig synes vi, det er en god idé og vil gerne hjælpe 

organisationer, der samler ind til velgørende formål gennem pantdonation.  

Derfor har vi valgt at stille stativer og sække til rådighed, så det på den måde er lettere at 

donere, siger Lars Krejberg Petersen, der er administrerende direktør i Dansk 

Retursystem. 

Pantsækkene som går til donationen får et specifikt mærke, så Dansk Retursystem er 

sikker på, at pengene går det rigtige sted hen   

Al doneret pant går til de 4 Julemærkehjem, som hvert år hjælper cirka 750 børn i alderen 

7 til 14 år til en bedre tilværelse. 

 

For flere informationer kan kommunikationsdirektør Hanne Luke kontaktes på tlf. 20 14 05 18 eller 

hlu@danskretursystem.dk. 

 
 
Fakta: Hver dag afleverer danskerne i gennemsnit 3,5 millioner engangsflasker og dåser. Dansk Retursystem 

henter emballager fra cirka 15.000 steder over hele landet og sørger for, at de bliver genanvendt. 

mailto:hlu@danskretursystem.dk


Miljøvirksomheden, der er non-profit, har eneretten til at drive det danske pantsystem og er ejet af bryggerierne 
og reguleret af Miljøministeriet.  


