
Strandrensningen 2016 - En ny begyndelse! 
Strandrenselaugets beretning ved generalforsamlingen 2017 

 

Beretningen er artiklen i Solrød Strands Grundejerforenings medlemsblad 

Strandsiden marts 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Strandrensningen i 2016 var på flere måder anderledes end rensningerne i de 

tidligere år:  

Biogasanlægget kom i fuld drift, vi skiftede entreprenør, vi rensede hver uge fra maj til 

november, vores udgift til transport af tang og fedtemøg væk fra stranden blev væsentligt 

reduceret, og naturen udfordrede os igen med nye tiltag. 

 

Solrød Biogas  

Da Solrød Biogas kom i fuld drift i foråret, fik vi mulighed for at køre tang og fedtemøg på 

dumpere direkte fra stranden til biogasanlægget uden, at vi behøvede at oplagre 

fedtemøget midlertidigt til omlastning, som vi har gjort de tidligere år, når fedtemøget 

skulle transporteres videre på lastbil. Dumperne kan køre på stranden uden at ødelægge 

noget og uden at sidde fast i sandet, som en lastbil på stranden ville gøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Betingelser 

Biogasanlægget har to betingelser for at kunne modtage fedtemøget: Indholdet af sand 

skal være mindre end 50%, og fedtemøget skal overholde slambekendtgørelsen. 

Biogasanlægget kan i øvrigt modtage op til 7.000 tons tang og fedtemøg om året, hvis det 

ankommer løbende til anlægget. I 2016 har vi leveret ca. 1.200 tons, så der er plads til 

mere. 

 

Sand og grænseværdier 

Vores nye entreprenør, JFE A/S, var fra starten indstillet på at udvikle metoder til at 

opsamle fedtemøget med et minimum af sand. Det lykkedes over al forventning. Mere om 

det senere.  

 

Slambekendtgørelsen ”fastsætter regler om, i hvilket omfang affald kan anvendes til 

jordbrugsformål, således at hensynet til miljøbeskyttelsen ikke tilsidesættes”. Den 

fastsætter blandt andet grænseværdier for en lang række stoffer. Alle grænseværdier skal 

overholdes, hvis restproduktet fra biogasanlægget skal kunne bruges til landbrugsgødning. 

Tang og fedtemøg fra Køge Bugt overholder alle grænseværdier hele året med undtagelse 

af grænseværdien for tungmetallet Cadmium, der er naturligt forekommende i bugten. En 

del af forekomsten formodes at stamme fra kridtet i Stevns Klint.  

 

Prøver 

Vi tager prøver af fedtemøget en gang om måneden, og prøverne analyseres af firmaet 

Eurofins Steins Laboratorium. Det gør vi, fordi vi ved, at indholdet af Cadmium varierer i 

løbet af året og er så højt om vinteren, at grænseværdien overskrides.  

 

Når grænseværdien overskrides, typisk i oktober eller november, stopper vi 

strandrensningen, og når grænseværdien overholdes igen, typisk i maj, genoptager vi 

rensningen. Tidligere stoppede vi rensningen ved udgangen af september, fordi vi ikke 

kunne komme af med fedtemøget til landbruget efter september. Det kan vi nu, til 

biogasanlægget, så derfor fortsætter vi indtil cadmiumindholdet bliver for højt. 

 

Udvikling af rensemetoder 

Fedtemøget skulle fjernes fra stranden i 2016 som i de tidligere år. Det er omtrent det 

eneste, der var ”som sædvanlig”. Vores nye entreprenør kan rense kontinuerligt og har 

mulighed for at afprøve og bruge forskellige maskiner og redskaber.  

 

Årets opgave gik ud på at holde stranden fri for tang og fedtemøg i hele renseperioden og 

få kørt så meget som muligt til biogasanlægget. For at kunne det, skulle der udvikles 

metoder til rensningen, som vi ikke havde erfaringer med fra de tidligere år, hvor indholdet 

af sand ikke havde nogen betydning. 

 

 



 
 

 

Sandindholdet 

Nu blev sandindholdet pludselig afgørende for kvaliteten af strandrensningen. Hvis vi 

kunne holde sandindholdet i det rensede materiale under 50% kunne det køres til 

biogasanlægget. Hvis vi kunne det med hovedparten af det oprensede materiale, kunne vi 

spare så meget på transporten, at vi havde råd til at rense stranden hver uge i hele 

renseperioden og samtidig udvide renseperioden i efteråret. 

 

Vores håb var, at vi kunne opsamle mindst halvdelen af fedtemøget med under 50% sand. 

Den anden halvdel ville vi dels køre til kommunens grenplads på Åsvej, hvor det bliver til 

Tryllemuld, dels køre det ud i vandet, når Åsvej ikke kunne tage mere.  

 

Det viste sig, at vi i løbet af sommeren fik udviklet metoder, så vi fik samlet omkring 90% 

af fedtemøget op med under 50% sand, som dermed kunne køres direkte til 

biogasanlægget. Et resultat, der langt oversteg vores forventninger til det første år. 

 

Forsøgene 

I løbet af foråret brugte JFE A/S både store og små gummigeder, en gravko, en traktor 

med flere typer river, en strandrensemaskine og flere typer dumpere. Både gummigederne 

og gravkoen kunne arbejde med forskellige typer skovle, og altså samle fedtemøget op på 

forskellige måder. Den tekniske betegnelse for en gummiged er i øvrigt en Hjullæsser 

 

Det gik, som det går med forsøg. Nogle giver gode resultater og andre fungerer ikke. Det 

stod hurtigt klart, at gravkoen var for langsom, og at den lille gummiged var for lille til de 

store mængder fedtemøg. Gravkoen gav alligevel en fornemmelse af, hvordan vi kunne 

samle op uden sand. Den var monteret med en risteskovl, altså en skovl med tremmer, og 

når gravkoføreren samlede fedtemøg op i skovlen og skyllede det ved at ryste skovlen 

nede i vandet, så var der meget lidt sand tilbage. Men det tog altså for lang tid.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De bedste resultater får vi med den store gummiged med en tilpasset stor risteskovl 

 

Resultatet i 2016 

De bedste resultater får vi med den store gummiged med en tilpasset stor risteskovl, og 

det er sådan, vi planlægger at fortsætte. De dygtige førere af gummigeden kan samle det 

meste af fedtemøget op uden for meget sand. Stranden fra klitten til vandkanten kan 

efterfølgende renses helt med en traktor med en fintandet rive. Til sidst glattes stranden 

med en jernbjælke, der trækkes hen over sandet. I 2017 fortsætter vi med at udvikle 

metoder, så stranden kan blive helt fin og jævn, når vi har renset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortkørslen 

Bortkørslen fra stranden til enten biogasanlægget eller grenpladsen ved Åsvej foregik i 

starten med små dumpere. Vi kan kun komme væk fra stranden to steder. Ved Østre 

Strandvej og gennem Solrød Strandpark. I år har det meste af fedtemøget været samlet 

nord for Østre Strandvej, så her har vi kørt væk det meste af sommeren.  



 

Beboerne ved Østre Strandvej var noget generet af de mange små dumpere der kørte 

hele tiden. Vi skiftede derfor de små dumpere ud med en stor, der kunne køre med op til 

15 tons ad gangen, og derfor ikke skulle køre så mange gange.  

 

I alt har vi i år fjernet omkring 1.500 tons tang og fedtemøg fra stranden. Omkring 1.200 

tons er kørt til biogasanlægget, resten er enten kørt til grenpladsen på Åsvej eller er blevet 

kørt ud i vandet igen. 

 

Bunker 

I løbet af i år er der drevet exceptionelt meget tang og fedtemøg ind på stranden. Vi har 

derfor været nødt til at samle det i bunker, dels for at afvande, og dels for at vi kan køre 

det væk på den store dumper. Når fedtemøget ligger i bunker er det let at se om der er lidt 

eller meget sand i bunken. Hvis den er sort, bliver den kørt til biogasanlægget, hvis den er 

hvid, er der for meget sand, og så bliver den kørt til Åsvej eller ud i vandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sort bunke klar til biogasanlægget. 

 

Vi startede med at køre de hvide bunker til Åsvej, og i løbet af sæsonen kørte vi lidt af 

bunkerne ud i vandet for at se, hvad der skete. Vores teori var, at sandet blev ude i 

vandet, og at fedtemøget kom ind igen, denne gang renset for sand så det kunne køres i 

biogasanlægget. Det viste sig at holde stik, så sidst på sæsonen har vi kørt alle hvide 

bunker ud i vandet igen. Dermed slipper vi for at køre bunker, der stort set kun indeholder 

sand, væk fra stranden.  

 

Ålegræs 

I begyndelsen af oktober havde vi stort set renset hele stranden, da en østenkuling blæste 

meget store mængder grønt ålegræs ind på stranden. Det var kun ålegræs, ikke fedtemøg 

eller blæretang. Der var så meget, at et firma på Møn gerne ville hente det til brug ved 

restaurering af huse med tangtage på Læsø og til isolering. Desværre opdagede firmaet 

vores ålegræs for sent, så det var begyndt at rådne, inden de kunne nå at hente det. 



Ålegræsset kom i stedet i vores biogasanlæg, men nu ved vi til en anden gang, at noget af 

vores tang kan bruges til nyttige ting andre steder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ålegræs 

 

Mange fordele 

Der er mange fordele ved at vi fjerner fedtemøget mm fra stranden. Det er klart, at det 

bliver rarere at opholde sig på stranden og bade, når det ikke skal foregå gennem en 

bræmme af rådnende fedtemøg. Vi ”fjerner” også lugten, som jo går ud over mange 

mennesker i kystområdet, når der er pålandsvind, og der ligger rådnende fedtemøg på 

stranden. I løbet af de 8 år vi har renset, er vandkvaliteten også blevet forbedret, fordi vi 

fjerner de næringsstoffer, der kan få giftige alger til at blomstre op om sommeren.  

 

Endelig er det selvfølgelig en meget stor fordel, at det meste af fedtemøget så bliver til 

grøn energi og varme i vores eget biogasanlæg, og dermed er med til at reducere Solrød 

Kommunes CO2-udledning betragteligt.  

 

Sådan begyndte vi 

Der har altid været tang og fedtemøg i Køge Bugt. Nogle år meget og andre år mindre. 

Billedet af postkortet fra 1917, det år hvor Solrød Strands Grundejerforening blev dannet, 

viser, at der også for 100 år siden var fedtemøg på Solrød Strand. Damer med hvide kjoler 

havde åbenbart ikke noget imod at ligge i fedtemøget dengang. 

 



Gødning mm 

I 1930’erne hentede bønderne sand og tang på stranden, og det var deres ret, at de måtte 

benytte Tangvej til transporten til og fra stranden. Billedet af Tangvej viser, at vejen blev 

benyttet flittigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemme på bedriften blev sandet blandt andet brugt til at strø ud på de smattede steder i 

svinestien. Tangen brugtes til strøelse og til at gemme kartofler og roer i kuler, som med 

tangen nærmest blev superisoleret uden at hindre rodfrugterne i at kunne ”ånde” og 

derved fordærves. 

 

Landliggerne 

Da sommerhusene blev mere almindelige i strandområdet, blev fedtemøget også et 

problem for landliggerne. Solrød Strands Grundejerforening opfordrede ligefrem 

landliggerne til at tage en trillebør, en skovl og en rive og hente nogle børfulde fedtemøg 

på stranden. Det var gødning til køkkenhaven og så blev fedtemøgsproblemet også løst, 

hvis tilstrækkelig mange gjorde det.  

 

Hvis vores 1.500 tons fedtemøg i 2016 skulle hentes med trillebøre, kunne vi løse 

problemet med ca. 48.800 børfulde (hvis hver trillebørfuld er 35 kg).  

 

Hvor havner fedtemøget 

Strømforholdene i Køge Bugt bliver ændret, når der sker ændringer i bugten. Hundige 

Strandpark og Mosede Havn er et par af eksemplerne på ændringer, der også har ændret 

strømforholdene. Hvor meget det har påvirket mængden af fedtemøg på stranden i Solrød 

er ikke til at sige, men i de sidste år før årtusindskiftet blev problemet på Solrød Strand så 



stort, at Solrød Kommune begyndte at rense stranden, når det var slemt. Der blev brugt 

forskellige metoder, blandt andet blev fedtemøget gravet ned i sandet på stranden. Det var 

ikke så godt, for næringen i fedtemøget fik grønne planter til at gro i rækker på stranden, 

der hvor fedtemøget var gravet ned.   

 

Slemt 

I årene før 2008 var der store mængder fedtemøg på stranden om sommeren. Det lugtede 

fælt i hele strandområdet, og i perioder var badning kun mulig fra badebroerne. Det var 

klart, at noget måtte gøres, og i 2008 blev Strandrenselauget dannet af Solrød Kommune 

og grundejerforeningerne Karlstrup Strands Grundejerforening, Solrød Strands 

Grundejerforening og Jersie Strands Grundejerforening.  

 

Den eneste farbare vej var at genoptage de gamle dages bortkørsel fra stranden og kørsel 

til gødning i landbruget. Det lykkedes Strandrenselauget at få aftaler med landmænd på 

Sjælland, som ville modtage fedtemøget, og i de følgende år blev stranden renset tre 

gange om året af vores entreprenør Finn Olsen A/S i Havdrup.  

 

Fedtemøg til Biogas 

Undervejs opstod ideen om, at vi ville kunne udnytte fedtemøget selv, hvis vi havde et 

biogasanlæg, og denne ide blev til virkelighed! Da biogasanlægget var køreklart i starten 

af 2016, kunne vi køre fedtemøg til anlægget. Nye metoder måtte udvikles, og vi skiftede 

entreprenør til JFE A/S, der kunne tilbyde at rense kontinuerligt hele renseperioden.   

 

2016 

Rensningen i 2016 har været over al forventning. Stranden har været ren det meste af 

sæsonen, der har ikke lugtet med undtagelse af en enkelt weekend, hvor vi ikke nåede at 

fjerne det hele. Hovedparten af fedtemøget, 1.234 tons, er kørt til biogasanlægget og 

samarbejdet med JFE A/S har været forbilledligt. Alt i alt lover det godt for de kommende 

somre på Solrød Strand. 

 

Økonomi 

Solrød Kommune betaler 400.000 kr. til driften om året, og de tre grundejerforeningers 

medlemmer betaler i alt 425.000 kr. I 2016 fik vi desuden fået 25.000 kr. af Solrød Center. 

Tusind tak til Solrød Center for donationen, der hjalp ost til at komme fint igennem 

strandrensningen i 2016.  

 

Sommeren 2013 var speciel. Vejret var fantastisk, vi havde næsten 3 måneder med 

strandvejr. Vi havde planlagt 3 rensninger, og som noget nyt i 2013 også i juli måned. Men 

maj måneds første strandrensning bød på overvældende store mængder tang, der var 

skyllet ind i løbet af vinteren. Det drænede vores budget, så kassen var tom efter denne 

rensning. 

 

Strandrenselauget ansøgte Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD om penge til 

rensningerne resten af 2013, og vi modtog en meget flot donation på 250.000 kr. fra 

fonden. Det takker vi mange gange for. Det var penge som gjorde det muligt at opretholde 

en fin strand hele sommeren, helt uden lugtgener.  



Også i 2014 var Strandrenselaugets kasse ved at løbe tør for penge. Igen fik vi hjælp, 

denne gang af vores daværende strandrenseentreprenør Finn Olsen A/S VVS i Havdrup, 

der klarede den anden strandrensning som sponsorrensning. Denne rensning reddede 

resten af 2014-badesæsonen. Tusind tak til Finn Olsen A/S VVS. 

 

I årenes løb har vi desuden afviklet renSTRANDløbet og udgivet renSTRANDavisen nogle 

gange. Både løbene og aviserne har givet et fint overskud, som jo både blev betalt af 

løberne og af sponsorerne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
renSTRANDavisen                     renSTRANDløbet 

 

Strandrensningen i Solrød er blevet et fælles hjertebarn for kommunen, 

grundejerforeningernes medlemmer og firmaer i kommunen. Vi går de næste sæsoner i 

møde med store forventninger om den rene strand i badesæsonen, og en næsten ren 

strand i vinterhalvåret.  

 

Se mere 

Strandrenselauget orienterer løbende om rensningen på foreningens hjemmeside 

www.ssgsolrod.dk, hvor der nederst på forsiden er et direkte link til Strandrenselaugets 

Facebookside.  

 

Liv på en helt ren strand i sommeren 2016 

 

http://www.ssgsolrod.dk/

