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Västkuststiftelsen 
strandstädning

Västkuststiftelsen har tillsammans med de tolv kust-
kommunerna, som samarbetar, ansvaret för strandstäd-
ningen på västkusten. 

Kommunerna är Strömstad, Tanum, Sotenäs, 
Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenung-

sund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och 
Kungsbacka. Strandstädningen finan-
sieras genom eget arbete och med 

anslag från Naturvårdsverket.

Den samverkan som numera 
finns längs hela kusten fokuserar 

på frågan om marint skräp. De olika 
aktörerna – kommunerna, en-

treprenörerna, frivilligorgani-
sationerna och allmänheten 

– samarbetar mot det ge-
mensamma målet att minska 

mängderna marint skräp.

Vår digitala, interaktiva karta, 
som finns som mobil app och 

på webben används för att 
planera och kommunicera 
städinsatserna. Strandstä-

darkartan underlättar inrap-
porteringen för alla.

Västkuststiftelsen arbetar 
för en aktiv natur- och 

miljövård, där strand-
städning är en del. 

Florina Lachmann
Koordinator strandstädning
+46 73 092 46 64
florina.lachmann@vastkuststiftelsen.se

Dela gärna dina insatser på sociala medier för att inspi-
rera ännu fler till att bli en strandstädarhjälte. Tagga 
@ren_kust på Instagram och @renkust på facebook.  

Fem fakta om marint skräp som 
alla borde känna till

1. Av allt marint skräp är engångsprodukter det absolut 
vanligaste och används bara en kort stund innan det 
slängs. Vi måste alla minska vår konsumtion av plast 
och hitta en mer hållbar användning. Nedskräpning och 
föroreningar har en stor påverkan på miljön liksom på 
ekonomi, säkerhet och hälsa i samhället.

2. Det finns många källor till det marina skräpet – det 
mesta har sitt ursprung i land. Floder och vattendrag 
fungerar som transportvägar ut till havet. Ta alltid hand 
om ditt skräp oavsett hur långt från havet du befinner dig.

3. Plasten förstör havets ekosystem och kärnproblemet 
är att den aldrig försvinner. Plasten är inte biologiskt 
nedbrytbar utan faller bara sönder i mindre och mindre 
bitar som så småningom inte kan ses med blotta ögat 
men blir kvar i miljön i all evighet.

4. Plasten utgör ett 
betydande hot mot det 
marina livet. Den miss-
tas för föda, orsakar 
svält och intrassling. 
Enligt en forsknings-
rapport har 95 % av alla stormfåglar plast i sina magar.

5. Det synliga skräpet är bara toppen på isberget då mer 
än 70% av det marina skräpet sjunker till havsbotten.

Källor: UNEP, 5gyres.org, van Franeker (2011)



Strandstädarkartan 
– i appen och på webben

När du bestämt dig för att städa en strand använd 
Strandstädarkartan! ladda ner appen med hjälp av 
QR-koderna här intill. Där väljer du vilken typ av flagga 
du vill placera ut beroende på åtgärd. Sätt på GPS:en i 
telefonen och kontrollera att det blir rätt plats, alterna-
tivt zooma in ordentligt på kartan manuellt.  

Har du städat en strand och tagit med skräpet kan du 
välja ”Städat ”. Fyll i formuläret och skicka in. Bra gjort! 
Bifoga gärna före- och efterbilder.

Saknar du möjlighet själv att frakta bort säckarna, välj 
”Hämtbehov”. Fyll i formuläret och beskriv särskilt var 
skräpet står. Bifoga gärna en bild på skräpets placering. 
Kommunen eller Västkuststiftelsen kommer att hämta 
skräpet så fort de får tid och tillfälle.

Ser du en nedskräpad vik eller strand välj ”Städbehov”, 
fyll i en kort beskrivning och bifoga gärna en bild. Pla-
nerar du en städdag och vill bjuda in fler frivilliga som 
deltar, välj då ”Planerad städning” och fyll i datum och 
information om den planerade städningen.

Glöm inte att ange hur många som deltog, antalet tim-
mar och inte minst antalet säckar. 

Längs kusten finns många påsholkar där du kan hämta 
säckar för strandstädning. De är markerade med       .

Längs Bohuskusten finns sex så kallade OSPAR- strän-
der, markerade med       . Dessa utgör referensstränder 
och skall INTE städas av allmänheten. Läs mer på www.
ospar.org.

Era rapporter är till stor hjälp för oss i arbetet mot den 
marina nedskräpningen! Stort tack för din insats!

Längs Bohuskusten finns sex så kallade OSPAR- strän-
der, markerade med       . Dessa utgör referensstränder 

Städat använder du om Städat använder du om Städat
du har städat en strand och 
fraktat bort skräpet själv. 

Planerad städning an-
vänds när du planerar att 
städa en strand eller vik och 
vill bjuda in fler frivilliga. 

Hämtbehov använder du Hämtbehov använder du Hämtbehov
om du har samlat ihop skräp 
och vill ha hjälp med att frak-och vill ha hjälp med att frak-
ta bort det. med på kartan.

Städbehov använder du Städbehov använder du Städbehov
om du vill markera ut en om du vill markera ut en 
plats där du anser att det 
finns ett städbehov. 

iPhone AndroidLadda ner Strandstädarkartan 
genom att skanna QR-koderna 
här eller gå in direkt till AppStore 
eller GooglePlay i din telefon eller 
surfplatta. Sök Strandstädarkartan.

Enkel guide till strandstädning

Förberedelse
Ta med dig något annat att plocka i. Arbetshandskar är 
bra att ha. Glöm inte fika. Bjud gärna in andra – det är 
alltid roligare att strandstäda tillsammans. 

Plockning
I första hand är det all plast som behöver plockas bort – 
allt från kapsyler och topspinnar till större föremål som 
dunkar och fisklådor upp till stora trålar. Markera gärna 
fynd av större fiskredskap i Strandstädarkartan (på land) 
eller på GhostGuard https://ghostguard.havochvatten.
se/ghostguard/ (om det ligger i vattnet). 

Glas och metall
Lägg INTE glas och metall i säckarna. Säckarna går sön-
der och framför allt kan personalen som hämtar säckar-
na skada sig. Lägg metall och glas i separata behållare, 
en dunk, burk eller låda, som är vanliga strandfynd.

Tångvallar 
Det som INTE skall städas upp och inte heller läggas i 
de blå säckarna är biologiskt material. Tång och tångval-
lar skall ligga kvar då de är ett viktigt habitat och bidrar 
till biologisk mångfald. Låt även träföremål ligga kvar.

Farligt avfall
Vid fynd av vätskor vidta försiktighet. Titta och lukta för-
siktigt, vid misstanke om kemisk-teknisk produkt sätt på 
korken och ställ flaskan eller dunken bredvid säckarna. 
Häll aldrig ut misstänksamma vätskor. Försiktighet gäller 
också vid fynd av misstänkt ammunition eller explosiva 
föremål. Rör de ej! Ligger föremålet på land – kontakta 
polisen på tel 114 14. Ligger det däremot i vattnet kontakta 
kustbevakningen på tel 077-670 70 00. 

Tänk på att placera säckarna så att de inte hamnar i havet 
– igen. Lägg gärna något tungt till exempel en planka 
eller sten ovanpå. 


