Var med och bidra till ett renare Bohuslän
Varje timma, varje dag, året runt flyter avfall och skräp iland
på våra stränder längst hela västkusten.
Årliga mätningar visar att omkring 8 000 kubikmeter marint
skräp flyter i land här varje år. Som i sin tur påverkar ekosystemen i haven och allt som lever där. Strandstädarkartan
är en digital samverkansplattform där allmänheten kan vara
med och städa men också rapportera vart behoven behövs.
Jessica Lundqvist är marinekolog
och verksam på Organisationen
Västkuststiftelsen som bland
annat bedriver projektet Ren &
Attraktiv kust och strandstädarkartan.
Hon berättar om kartan som är
ett sätt för frivilliga att värna och
ta hand om sina stränder, men
syftet är också att uppmärksamma
allmänheten om problemet få in
data på strandstädningen och en
kommunikation mellan kommunen och allmänheten.
– Ingen kan göra allt men alla
kan göra något. Genom att vi alla
hjälps åt kan vi tillsammans verka
för en renare kust. Frivilliga initiativ är en av de främsta tillgångarna
och har ökat stadigt de senaste
åren, menar Jessica.

Så använder du kartan
Genom att flagga rött, gult eller
grönt, som har lite olika betydelser. Rött för utsatta stränder,
gul för att få hjälp att forsla bort
ihopsamlat skräp och grön flagg
om man har städat och tagit bort
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skräpet själv.
Så fort det finns möjlighet kommer Kommunen eller
Västkuststiftelsen och hämtar det
ihopsamlande skräpet. Det bästa
är naturligtvis om man flaggar
gult, så att skräpet endast behövs
hämtas. Allra bäst är det såklart att
flagga grönt.

Det började 2014
Sommaren 2014 fungerade kartan
som ett pilotprojekt i Norra
Bohuslän och förra sommaren var
kartan öppen för hela Bohuslän.
Enligt Jessica var mottagandet
positivt.
Strandskräpet är ett stort hot
mot det marina livet. Som genom
sönderdelning blir till mikroplast
och i sin tur riskerar att ätas upp
av fiskar och andra djur som hamnar i näringsväven. Marint skräp
är ett stort problem längst hela
västkusten. Som dels beror på att
strömmar från hela Nordsjöområdet och Östersjön möts i Skagerrak och tar med enorma mängder
skräp, förklarar Jessica.
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Hjälp till du också!
4 Allmänhet som vill engagera sig
i strandstädning uppmanas att surfa in på
renkust.se/karta.

www.renkust.se

