
Grønt initiativ mod plast 

DN Halsnæs inviterer virksomheder, butikker, politikere og borgere til grønt fyraftensmøde 
i Gjethuset mandag 16. april kl. 17-19 

AF KIM LARSEN 
 
 

MILJØ Vi ser jævnligt indslag i nyhedsudsendelser og aviser om plast- og mikroplastforurening rundt 
omkring i verden. 

Hver femte danske fisk har plast i maven, og i verdenshavene samler plastaffald sig sammen i store 

'plastiksupper'. 

Plastproblemet er globalt, men der kan godt gøres noget lokalt, mener Danmarks 

Naturfredningsforening Halsnæs. 

Det er baggrunden for, at DN Halsnæs har taget initiativ til en event i Gjethuset. Her sættes fokus på 

miljøkonsekvenserne ved den nuværende brug af plast - samt ikke mindst hvad vi hver især kan gøre 

her i Halsnæs for at mindske forureningen med plast og mikroplast. 

 

Forbrug og vaner skal ændres 

“Plastik findes i rigtig mange produkter. Meget af det ender i naturen og havet. Det er et kæmpe 

problem,” fortæller Gitte Johansen fra DN Halsnæs. 

“Tag f.eks. en mælkekarton. Den indeholder tre forskellige typer plast. Der er selve kapslen, og så er 

der indercoating og ydercoating. Det tænker man ikke lige over,” siger Gitte Johansen og fortsætter: 

mailto:kil@lokalavisen.dk


“Tanken bag arrangementet er at få sat fokus på miljøkonsekvenserne, og ikke mindst skabt kendskab 

til de alternativer, som findes til plast.” 

“Og hermed få skabt opmærksomhed omkring, at vi alle kan gøre noget selv - også her lokalt. Det 

gælder butikker, virksomheder, kommunen og alle os borgere. Det er vores forbrug og vores vaner, der 

skal ændres. Det tager tid, men vi vil gerne være med til at sætte en proces i gang.” 

“Der bliver oplæg, der fortæller om, hvordan naturen belastes af plast og hvilke konsekvenser det har. 

Og så kommer der tre forhandlere af produkter, der ikke indeholder plast eller mikroplast,” fortæller 

Gitte Johansen. 

Der vil være alt lige fra alternativer til plastiksugerør, bideringe til babyer, wrapfilm, karklude og svampe 

til økologisk tøj,” 

De tre forhandlere er Taraxacum, som er lokal, samt EgoEco og Gågrøn! 

Hvis andre har noget at byde ind med i denne sammenhæng, så er der åbent for tilmelding frem til 1. 

april på: gitte-sj@youmail.dk 

 
Også her i Halsnæs flyder det med plastaffald. Sådan så der ud i vejkanten, hvor billedet af de to DN-folk blev taget. 

 

Indsamling af plast 

DN Halsnæs glæder sig i øvrigt over “Halsnæs Affaldshelte”, som blev omtalt i sidste uges avis: 

“Det er et virkelig godt initiativ, som vi byder velkomment,” lyder det fra den lokale DN-formand Birgitte 

Benzon Bang, som tilføjer: 



“I den forbindelse kan vi nævne, at DNs landsdækkende årlige affaldsindsamling finder sted søndag 22. 

april - også her i Halsnæs.” 

DN-Halsnæs har i øvrigt et ønske til de lokale politikere: 

“Det er nu 10 år siden, at den nuværende kildesortering af affald blev indført i Halsnæs. Det vil være 

oplagt at udvide den til også at omfatte plastik.” lyder opfordringen fra Birgitte Benzon Bang, DN 

Halsnæs. 

 

Fem grønne tips 

Her er fem ting du selv kan gøre for at begrænse plast- og mikroplastforurening: 

• Vælg butiksvarer, som ikke er pakket ind i en masse overflødig plastik. Sig nej ved kassen til at 

få lagt varer i ekstra plastposer - og brug selv en genbrugspose til at bringe varerne hjem 

• Vælg hudplejeprodukter og kosmetik uden mikroplast - svanemærkede produkter indeholder 

ikke mikroplast.  

• Køb ikke tøj lavet af kunststoffer som polyester, polyamid (nylon), elastan eller akryl, der kan 

afgive mikroplast. 

• Drop eller begræns brugen af engangsservice. Plastikbestik kan erstattes af bambusbestik. 

• Sorter hjemmets plastikaffald i blød og hård plast, som kan afleveres på genbrugspladserne i 

Halsnæs 
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