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Projektet finansieras av Naturvårdsverket,  Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna.
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I Bohuslän flyter tusentals kubikmeter plast, linor, fiskeredskap, lådor och 
oljedunkar iland varje år. Det är inte bara fult att se, det är också en fara för 
djur och natur. Både boskap som betar på strandängarna, fåglar, fiskar och 
organismer i strandmiljöerna trasslar in sig i och äter skräp och får i sig äm-
nen från plast och olja.

Besöksnäringen är en viktig tillväxtfråga och ska den kunna utvecklas måste 
stränderna vara tillgängliga – och rena. För att klara detta behövs en perma-
nent organisation där kommunerna, regionen, staten och EU samarbetar. 

Under 2009–2011 driver kommunerna i norra Bohuslän projektet Attraktiv 
kust tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Göta-
landsregionen. Syftet är att samordnat och brett hitta en hållbar lösning på 
problemen. 

Det handlar inte bara om att hitta en organisation och finansiering för att stä-
da stränder, utan också om att få ner mängderna ilandflutet skräp.  

Attraktiv kust –
rena stränder

n Omkring 5 000 kubikmeter skräp 

flyter iland på Bohusläns stränder varje 

år, unge fär hälften av det på sträckan 

Lysekil – Ström stad. 

n Strandstädning pågick med hjälp 

av arbetsmarknadsmedel mellan 

1992 och 2006. De sista åren sam-

lades ungefär 3 000 ton in varje år. 

Då hade strandstädningen blivit en 

arbetsmarknads åtgärd istället för en 

natur- och miljö  fråga. När arbets-

marknadspolitiken förändrades uteblev 

de ekonomiska resurserna. Genom 

projektet får problemet rätt perspektiv 

– ilandflutet skräp är ett hot mot miljön 

och tillväxten. 

n Med en effektiv samordning av ar-

betet uppskattas kostnaderna för 

strandstäd ningen i norra Bohuslän till 

cirka 5 miljoner kronor per år.

Kostnaderna för projektet beräknas till 16,5 miljoner kronor under 
tre år. Naturvårdsverket bidrar med 7,5 miljoner kronor, Västra Göta-
landsregionen med 3 miljoner och Länsstyrelsen med 1,5 miljoner. 
Resten står kommunerna själva för.

Följ projektet på www.tillvaxtbohuslan.se. Kontaktperson är 
Elsie Hellström, tel 0706–48 60 79, elsie.hellstrom@stromstad.se.


