
Strandstädarkartan 
– så här fungerar den

När ni har bestämt er för att  städa en strand använd 
då Strandstädarkartan! För att  komma ti ll kartan gå in 
på www.renkust.se och fl iken Karta. Då lotsas ni ti ll ett  
formulär där ni ska välja vilken typ av fl agga ni vill placera 
ut beroende på åtgärd.

Har ni städat en strand och fört 
bort skräpet kan ni välja ”Städat 
och klart!”. Fyll i formuläret och 
skicka in, bra gjort! Bifoga gärna 
före- och eft erbilder.

Har ni städat en strand, men saknar 
möjlighet att  själva frakta bort säckar-
na välj ”Hämtbehov”. Fyll i formuläret 
och särskilt ”Beskriv med text var skrä-
pet är placerat” – dett a för att  kunna 
lokalisera det. Bifoga gärna före- och 
eft erbilder! Kommunen eller Västkust-
sti ft elsen kommer att  hämta skräpet 
så fort de får ti d och ti llfälle.

Hitt ar ni en utsatt  strand, välj ”Städbehov”, fyll i en kort 
beskrivning och bifoga bilder på stranden, tack!

Syft et med de röda fl aggorna är 
att  informera om vilka platser som 
är i behov av strandstädning. Det 
innebär dock ingen garanti  för att  
platsen kommer städas.

Längs Bohuskusten fi nns sex så kallade OSPAR- stränder, 
markerade med         Dessa utgör referensstränder och 
skall INTE städas av allmänheten. Läs på www.ospar.org.

Vi kan inte lova att  skräpet på våra stränder försvinner, 
men vi lovar att  era rapporter hjälper oss i arbetet mot 
den marina nedskräpningen!            Tack för din insats!

Städat & klart använ-Städat & klart använ-Städat & klart
der du om du har städat 
en strand och tagit bort 
skräpet själv. 
Städat & klart kommer Städat & klart kommer Städat & klart
eft er att  du skickat in 
din rapport att  symboli-
seras med        i kartan. seras med        i kartan. 

Hämtbehov använder Hämtbehov använder Hämtbehov
du om du har samlat 
ihop skräp och sedan 
vill ha hjälp med att  
frakta bort skräpet. 
Hämtbehov kommer 
eft er att  du skickat in 
rapporten att  symboli-
seras med        i kartan.seras med        i kartan.

Städbehov använder Städbehov använder Städbehov
du om du vill markera 
ut en plats där du anser 
att  det fi nns ett  städbe-
hov. Städbehov kommer Städbehov kommer Städbehov
eft er att  du skickat in 
rapporten att  symboli-
seras med        i kartan. seras med        i kartan. 

Längs Bohuskusten fi nns sex så kallade OSPAR- stränder, 
markerade med         Dessa utgör referensstränder och 



S T Ä D A R

Ren och att rakti v 
kust i Bohuslän

Startade 2012 och är ett  samar-
betsprojekt för ett  renare hav och 
en renare kust i Göteborg och 
Bohuslän.

De 11 kommunerna som ingår 
fi nansierar projektet genom det 
ordinarie arbetet ti llsammans med 
Västra Götalandsregionen samt 
Havs- och vatt enmyndigheten. 
Västkuststi ft elsen, KIMO, Läns-
styrelsen och Havsmiljöinsti tutet 
medverkar också i projektet.

Syft et är bland annat att  få ti ll stånd 
en hållbart fi nansierad organisati on 
för akti v natur- och miljövård, där strandstädning är en 
del, och som utgår från de nati onella miljömålen samt 
lokala och regionala mål och strategier.

Det behövs en samverkan längs hela kusten för att  
fokusera på frågan om marint skräp. För dett a behövs 
en långsikti gt fungerande organisati on där olika aktörer 
samverkar mot det gemensamma målet – att  minska 
mängderna marint skräp.

En av de vikti gaste uppgift erna har varit att  ta fram ett  
gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna använ-
das när man planerar själva städinsatsen. 
Kartan är nu klar att  använda vid städinsatser på strän-
der och i vikar.

Marint skräp 
ett problem som växer

Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och 
kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren. 

95 procent av alla stormfåglar 
på Nordsjön har plast i sina 
magar och halterna av mikro-
skopiska plastpartiklar i plank-
ton ökar stadigt. Marint skräp 
har på bara några decennier 
blivit ett stort problem både 
ute till havs och längs våra kuster. Bohuskusten får ta
emot flera hundra ton skräp årligen men sedan 1 januari 
2008 finns inget statligt stöd till städinsatser. 

www.renkust.se
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220.000 m3 per år dumpas i Nordsjön

8.000 kubikmeter sköljer upp på Bohusläns stränder, 
en kubik per ti mme dygnet runt, året runt

11 kommuner ska städa
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Vid eventuella frågor kontakta


