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Interaktiv karta för rena stränder i norra Bohuslän
Allmänheten kan flagga för nedskräpade stränder, eller ännu hellre – städa själv!
Antalet frivilliga insatser för att ta hand om ilandflutet skräp på våra stränder och i vår skärgård har ökat. För
att underlätta för både frivilliga städare och för de som ska hämta det ihopsamlade strandskräpet har
kommunerna i norra Bohuslän utvecklat ett verktyg i form av en GIS-karta on line.

Strandstädarkartan är en digital interaktiv karta där allmänheten kan markera var det finns
städbehov, eller markera att det är städat och att det finns ihopsamlat skräp att hämta. Verktyget är
dels en digital karta, dels ett sätt att göra det enklare för människor att bli engagerad i att värna
”sina” stränder. Det kan man göra genom att rödflagga på kartan var det finns städbehov. Så snart
möjlighet och tillgång på resurser finns kommer kommunen eller Västkuststiftelsen och städar. Det
bästa är dock att flagga grönt, att här har vi städat själva, vänligen hämta skräpet här! I varje
kommun finns en städansvarig som samordnar det städbehov som flaggas upp på kartan. I första
steget är kartan ett pilotprojekt för kommunerna i norra Bohuslän från 1 juli till 1 september.
”Bohuskusten är en slingrande och bitvis svårtillgänglig kustremsa som därför är svår att städa. Det
här är ett sätt för kommunen att samarbeta med allmänhet och frivilliga initiativ och på så sätt få fler
stränder rena,” säger Elsie Hellström och tillägger;
”Genom att visuellt överblicka stränderna och städbehovet på en karta, är det mycket enklare både
att skapa handlingskraft och att administrera städinsatserna. Det gäller förstås bara ilandflutet skräp
– vi tar inte med tång eller avfall som kommer från hushåll. Denna insamling gäller bara skräp från
havet och inte det som naturligt finns i havet till exempel tång.”
Bakom satsningen med den interaktiva kartan står Projekt Ren Kust som drivs genom Tillväxt Norra
Bohuslän och Orust kommun. Kartan är ett pilotprojekt som under sommaren används i de
nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Bakgrunden är att varje
timma, dygnet runt, året om flyter det enligt Strandstädarna iland en och en halv till två kubikmeter
avfall av olika slag längs med stränderna i Bohuslän. Att marint skräp är ett särskilt stort problem för
västkusten beror på att strömmar från hela Nordsjönområdet och Östersjön möts i Skagerrak och
flödar upp längs kusten och för med sig enorma mängder skräp. Det är alltså inte bara vårt eget
svenska skräp vi har att hantera, utan avfall från stora delar av Europa.
Allmänhet som vill engagera sig i strandstädning uppmanas att surfa in på
http://stromstad.maps.arcgis.com/home/index.html och klicka på Strandstädning Bohuslän.
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