
Herning Kommune bygger fiskebro i  
100 % genbrugsplast
I Herning Kommune står bæredygtighed højt på dagsordenen, og da de skul-
le have bygget en fiskebro i et af Hernings mange naturområder faldt valget 
på en fiskebro bygget i 100 % genbrugsplast fra Rubæk & Co. Resultatet er 
blevet virkelig godt - både visuelt og praktisk.

Asger Astrup Kristensen, der er Skovfoged i Herning fortæller: ”Fiskebroen er 
udformet som en halvcirkel og har en stor kontaktflade med vandet. Der er 
derfor plads til at flere lystfiskere kan være på fiskebroen på samme tid, uden 
at gå i vejen for hinanden. Fiskebroen er desuden indrettet for kørestolsbru-
gere. Den buede form giver et æstetisk meget fint udtryk, samtidig med, at 
man under ophold på fiskebroen oplever at være ”tæt” på vandet.

Vi har valgt løsningen med genbrugsplast, fordi det miljømæssigt og øko-
nomisk giver god mening, da vi forventer os en meget lang holdbarhed af 
fiskebroen. Herning Kommune har valgt at anvende genbrugsplast til fiske-
broen, fordi vi arbejder med bæredygtige løsninger. Vi arbejder hele tiden på 
at optimere på de materialer, vi anvender til de faciliteter, vi stiller op til gavn 
for borgerne i vores naturområder”  

Administrerende direktør Brian A. E.  Jørgensen fra Rubæk & Co, der har 
leveret fiskebroen forklarer: ” Vi er meget tilfredse med resultatet. Der 
er brugt plastik, der svarer til 158.037 ½ liters flasker eller 1.628.260 pla-
stikpropper fra flasker til at bygge broen. Genbrugsplast er et godt valg til 
fiskebroen, da det udover at være et bæredygtigt produkt også er utrolig 
slidstærkt og kræver minimal vedligeholdelse.”

Rubæk & Co. sælger mere og mere i genbrugsplast – både færdige løsninger 
som borde, bænke, plantekummer og hegn, men også specialfremstillede 
løsninger. Brædder af genbrugsplast kan nemlig erstatte almindeligt træ. 
Rubæk & Co. har bygget alt fra skure, terrasser til en 500 meter lang gangsti i 
Skagen, hvor der blev brugt knap 25 ton genanvendeligt genbrugsplast.

For yderligere information:

Asger Astrup Kristensen  
Skovfoged 
Herning Kommune  
Tel. 96 28 80 56

Brian A. E. Jørgensen,  
Adm. Direktør
Rubæk & Co. A/S
Tel. 29 69 89 89 

Fakta om genbrugsplast:

• Miljøvenligt og bæredygtigt  

• Utrolig holdbart og vedligeholdelsesfrit, hvilket giver store driftsbesparelser

• Rådner ikke og alger og mos kan ikke gro på det

• Splintrer ikke og kan nemt bearbejdes og erstatte træ


