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Hvid Strand Gribskov er en 
gruppe frivillige strand rensere, 
der har sat sig som mål at 

rense strandene i Gribskov Kommu-
ne for affald. Gruppen går mellem 
Stængehus i Asserbo (grænsen mod 
Halsnæs Kommune) og Villingebæk 
(grænsen mod Helsingør Kommune), 
en kyststrækning på i alt ca. 30 km. 
Det er både den offentlige og private 
strand, vi renser. Et stykke affald er en 
genstand, man samler op i et tag ved 
hjælp af en gribestok.

Det hænder, at vi også hjælper til 
andre steder, og i den forbindelse 
havde jeg inviteret Hanne Nielsen 
og Svend Åge Monnerup med på en 
opsamlingstur på arealerne rundt om 
Græsted Station den 17. april.

Vi begyndte øst for stationen. 
Plastaffald og – desværre – knuste 
flasker var der meget af. Det mest 
interessante fund var, hvad må have 
været en knallert. Behørigt skilt ad 
i mange stykker. Vi deponerede de 
mange metaldele i Veterantogets 
metalskrotcontainer.

Den største entreprise var på stien 
vest for baneområdet. Vi skiftedes vi 
til at kravle rundt mellem buske og 
træer for at få fat i det affald, der lå 
helt oppe ved hegnet. Efter to timer 
på stien var vi særdeles trætte. På 
det tidspunkt havde vi fyldt tre store 
affaldssække og slæbt alskens andet 
affald – slanger, komponenter til 
udendørs elinstallationer, træplader, 
isoleringsmaterialer og meget mere – 
væk fra stien. 

Hvid Strand Gribskov 
på besøg i Græsted
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Fröling

Til sidst satte vi sækkene ovre ved 
vores første affaldsdepot og tog et bil-
lede af dagens resultat. På tre timer nå-
ede vi at samle omkring 3.000 stykker 
affald op. Poserne blev efter følgende 
afhentet af Gribskov Kommune jf. 
Tip Gribskov-ordningen. Det bør for 
den gode ordens skyld pointeres, at 
det opsamlede affald ikke kom fra 
Veterantoget.

Hanne og jeg står med resultatet af 
dagens indsats. 
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