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Strandkasser
- opsamling af frivilligt  
indsamlet marint affald
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Strandkasserne har nu været på de 
danske kyster siden 2017 og succesen 
er stadig stigende. Primært naturligvis 
fordi de motiverer den frivillige indsats 
i et omfang, som ikke ses andre ste-
der på affaldsscenen, men også fordi 
konceptet hele tiden får nye støtter 
og bidragsydere på den ene eller an-
den måde. På vegne af alle parterne 
bag konceptet kan vi, i HDR, kun ud-
trykke vores store glæde, stolthed og 
ydmyghed over den kæmpe forskel 
konceptet for alvor er med til at gøre 
på affaldsområdet.

I 2022 har kommunerne estimeret at 
de har fjernet godt 440 tons marint 
affald fra deres kystarealer. Det er væ-
sentigt mere end sidste år, hvor tallet 
blev opgjort til knapt 238 tons. Forde-
lingen mellem kommunerne er meget 
ulige, idet nogle har oplevet en meget 
stor stigning i mængderne, mens an-
dre har oplevet et fald. Men fælles for 
alle er at vejret er en afgørende faktor. 
Blæst fra vest bringer altid affald ind 
på kysterne! 

Det er ganske imponerende, hvordan 
denne miljømæssige samskabelse sta-
dig inspirerer både lokale borgere og 
særligt besøgende turister. Helt uden 
nogen koordinering eller instruktion 
tager de frivillige selv en pose eller sæk 
med på tur, og Strandkasserne står 
klar året rundt til at modtage deres 
indsamlede affald. Det er der rigtigt 
mange der har gjort i 2022, idet hele 
63% af det indsamlede marine affald 
er kommet ind via Strandkasserne. 
Dette er en stigning på 12% points i 
forhold til 2021, hvilket vidner om at 
Strandkasserne efterhånden er blevet 
et veletableret koncept, som mange 
kender og ynder at bruge.

Strandkasserne gør også et særdeles 
positivt indtryk i turisterhvervet, hvor 
bæredygtighed er en uomtvistelig for-
udsætning for fremtidens turisme og 
dermed liv i lokalsamfundene. Sådan 
skriver Peter Krusborg, CEO Destinati-
on Nord Vestkysten, i en artikel, som vi 
er stolte over at kunne bringe i denne 
rapport. 

Det næste naturlige skridt for Strand-
kasserne er at se på den eventuelle 
genanvendelsesværdi de mange tons 
marint affald repræsenterer. Derfor 
har Ringkøbing Skjern Kommune, i 
samarbejde med HDR Kystfælleska-
bet, fået gennemført en analyse, som 
netop belyser denne affaldsværdi. 
Desværre må vi konstatere, at det i 
denne sammenhæng koster at handle 
bæredygtigt, men fremtiden vil med 
sikkerhed arbejde for en bedre øko-
nomi, også her. Se analyseresultatet 
længere inde i denne rapport. 

Afslutningsvis skal der lyde en tak til 
alle for en ganske imponerende sæ-
son – mest af alt en stor TAK til alle de 
fantastiske mennersker, som er med 
til at gøre den helt store forskel ude på 
vores kyster, - både i arbejdstøjet og i 
fritidstøjet 

der gør den helt store forskel 
FRIVILLIGHEDEN 

KÆRLIG HILSEN FRA
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Klik her og se den præcise  placering af strandkasserne  

Strandkasserne befinder sig på de kyster hvor der er de største ud-
fordringer med marint affald, som skylles op af bølgerne. Kasserne 
er således ikke beregnet til almindeligt affald, som f.eks. hunde- 
poser, ispapir eller husholdningsaffald fra autocampere. Dette 
affald skal i de almindelige skraldespande placeret i sommerlandet. 

Her ser du et kort over hvor Strandkasserne findes på kysterne. 
Følg også linket til et onlinekort. 

HVOR FINDER DU

strandkasserne?
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14JYfjtuZWTQGFmHF9k4zz6z4kw5WGclr&ll=56.47719374117958%2C9.672482550000012&z=8
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en trækasse  
- helt enkelt!

SÅDAN
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Der er et stort frivilligt potentiale i Dan-
mark, når det handler om den grønne 
dagsorden. Rigtig mange borgere øn-
sker at være med til at gøre en forskel, 
og jo mere konkret og nærværende 
gerningen er jo bedre. Men når det 
handler om samskabelse mellem sy-
stemer og mennesker, så er kunsten at 
gøre elementerne og processen så enkel 
og intuitiv som muligt. For hvis det hele 
bliver for indviklet og besværligt, så viger 
mange tilbage og mister interessen for 
at deltage.

Strandkasserne på kysterne mar-
kedsføres som udgangspunkt ikke. 
Kommunerne eller Hold Danmark 
Rent har således kun brugt begrænse-
de ressourcer i forsøget på at udbrede 
kendskabet til konceptet.  Og alligevel 
fyldes kasserne dagligt med tonsvis af 
affald! Årsagen skal findes i det faktum, 
at kasserne er svaret på et umiddelbart 
behov, der opstår spontant hos den 
enkelte strandgæst, der intuitivt følger 
en indskydelse til at samle affald op og 
efterfølgende skal bortskaffe det. Det er 
dermed ikke så afgørende om kassen er 
grøn eller blå eller om den fortæller den 
rigtige historie, Det der er vigtigt er, at 
den er til stede og synlig.  
Derfor kan en simpel trækasse mobilise-
re tusinder af danskere, - og ikke mindst 

turister, til at tage personlig del i en fælles 
indsats for en renere og mere affaldsfri 
natur.  
    
Dimensioner og materialer 
Strandkasserne er produceret af træ, 
som er imprægneret og har en god 
holdbarhed og modstandsdygtighed 
i forhold til vind og vejr. 

Kassens mål er: H 90 x L 120 x B 100 cm., 
og så har den en dobbelt bund af 2 god-
spaller, som gør den nemmere at løfte 
fri af sandet med en palleløfter, når den 
skal tømmes.     

Skiltning
På siden af Strandkasserne er der 
påmonteret et skilt, der på 3 sprog 
kommunikerer ”Strandingsaffald”. Der-
til kommer enkelte billeder af marint 
affald. Skiltene er lavet i vejrbestandigt 
materiale, der tager højde for vand, vind, 
sol og sand. På skiltene er der blandt 
andet også anført kommunens og Hold 
Danmark Rents logo, samt en QR-kode, 
der leder videre til et informationssite, 
der fortæller mere om konceptet.        

Drift og vedligeholdelse 
Strandkasserne ejes og driftes af den 
enkelte kommune, som således har 
ansvaret for, at kasserne til alle tider er 

i en god stand og mest af alt er tømt 
for affald. Rigtig mange af kasserne er 
placeret på kysterne hele året. Enkelte 
er dog flyttet om på den anden side af 
klitterne, hvor de står i læ for vinterstor-
mene, som ellers vil tage dem med til 
havs. Kasserne bliver tilset på ugentlig 
basis, og i højsæsonen er det ikke unor-
malt, at en tømning finder sted flere 
gange om ugen. Nogle kasser tømmes 
med håndkraft, mens andre tømmes 
med traktor og palleløfter over på ladet 
af en vogn. 

Dispensation fra Kystdirektoratet
Kystområderne i Danmark er beskyttet 
i medfør af naturbeskyttelseslovens be-
stemmelser om strandbeskyttelse og 
klitfredning. Formålet med beskyttelsen 
er at bevare de åbne kyster og de land-
skabelige, naturmæssige og rekreative 
værdier, der er knyttet til kysterne. Med 
denne lovgivning in mente er det nød-
vendigt at få en tilladelse til opstilling 
af strandkasserne, idet langt de fleste 
af dem er placeret indenfor frednings-
linjen. Det er Hold Danmark Rent, der 
på vegne af kommunerne, koordinerer 
ansøgningsarbejdet og står for kontak-
ten til Kystdirektoratet. Der er i 2022 givet 
en ny dispensation, således at alle 182 
kasser er lovmæssigt korrekt placeret 
på kysterne.

en trækasse  
- helt enkelt!
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I bæredygtig-
hedens navn 

Vores tids vel nok mest anvendte 
og populære begreb må være 
bæredygtighed. Ligesom tidligere 
populære begreber, såsom big 
data og digital transformation er 
det utroligt svært at blive konkret 
på hvordan vi griber opgaven an og 
endnu sværere at vurdere hvornår 
vi er kommet i mål. Men måske det 
heller ikke er målet, men nærmere 
rejsen der er vigtig.

Heldigvis er det lige nøjagtig den 
tilgang vi ser en stigende grad af 
vores gæster langs Nordvestkysten 
har til bæredygtighed i en ferie-
kontekst. De dømmer os ikke på 
en bæredygtighedsskala eller går 
voldsomt meget op i de mange 
bæredygtighedscertificeringer, som 
kæmper om pladsen i skranken på 
diverse receptioner. I stedet er de 
fulde af forventninger til at vi, som 
samlet destination på tværs af kom-
muner, erhverv og borgere, aktivt 
arbejder for hele tiden at blive mere 
bæredygtige. 

Først og fremmest handler det 
om at vi skal have styr på noget 
så usexet, som hygiejnefaktorerne, 
affaldssortering, rigeligt med lade 
standere til det voksende antal el-
biler og ordentlig vejledning til nye 
gæster i naturen. Blot for at næv-

ne nogle af de vigtigste faktorer. 
Dernæst så skal vi demonstrere i 
handling at vi arbejder med udbre-
delse af nye bæredygtige løsninger. 
Det kunne f.eks. være i form af ren 
grøn energi i strømstikket, bedre 
isolering af vores overnatningspro-
dukter eller udskiftning af vanddyser 
på badeværelser og i køkkener for at 
spare på vandet.  

Men skal vi virkelig op og ringe 
med klokken og få vores gæster til 
at føle vi ikke blot har stemplet ind 
på rejsen mod en mere bæredygtig 
feriedestination, men at vi ligger for-
rest i feltet så er det ikke nok at vise 
vi tager bæredygtigheden alvorligt. 
Vi skal også formå at involvere vores 
gæster i det destinationsfælleskab, 
som er helt essentiel for at vi lykkes 
med at skabe bæredygtige rammer 
i praksis. Turisten skal blive en del 
af løsningen fremfor det modsatte. 
Strandkasserne, plastik indsamling, 
læring om genanvendelige mate-
rialer og plantning af marehalm i 
klitterne er bare nogle af de gode 
eksempler på aktiviteter hvor gæ-
ster i dag inviteres til at tage aktiv 
del i arbejdet med bæredygtighed 
på lokalplan. Aktiviteter, som både 
styrker gæsteoplevelsen såvel 
som den konkrete naturbevarelse. 
Sidstnævnte i en sådan grad at vi 

begynder at kunne tale om at den 
bæredygtige turisme går hen og 
ligefrem bliver regenerativ. 

Hos Destination Nordvestkysten 
er vi allerede godt i gang med alle 
tre indsatsområder, godt hjulpet 
af det værdisæt området har haft 
i årtier hvis ikke århundreder. Et 
værdisæt, som bygger på en stolt 
historie om at møde udfordringerne 
i fællesskab. Dermed ikke sagt at vi 
på nogen som helst måde er i mål 
med den bæredygtige dagsorden, 

Først og  
fremmest handler 
det om at vi skal 

have styr på noget 
så usexet, som  

hygiejnefaktorerne

2022 // EVALUERINGSRAPPORT - STRANDKASSER

Artikel af Peter Krusborg, 

CEO Destination Nord Vestkysten



SIDE:  7

men vi er godt på vej. Samtidig så 
befinder vi os i en del af landet der 
er gennemsyret af godt købmand-
skab, hvorfor det måske heller 
ikke er så underligt at jeg ofte får 
stillet spørgsmålet om hvordan 
vi skal markedsføre og prissætte 
alt det arbejde vi gør i bæredyg-
tighedens navn. Mit svar hertil er 
ganske enkelt at det skal vi ikke. 
Fokus på bæredygtighed er efter 
min opfattelse ikke en hovedårsag 
til at vælge vores destination og 
vores gæster forventer heller ikke 
at betale mere for en ferie hos os 
fordi bilen lader på grøn energi og 
affaldet kan sorteres i ti forskelli-
ge kasser. De tager det som en 

selvfølge at det er tilfældet når 
de besøger en destination, som 
i så høj grad har positioneret sig 
på fantastiske naturoplevelser. 
Skuffer vi dem betyder det at de 
ikke kommer igen. En yderst vig-
tig pointe når nu omkring 90% af 
vores gæster er gengangere og 
et stigende antal af dem falder i 
kategorien grønne idealister. 

Bæredygtighed er med andre ord 
ikke et buzzword vi kan bruge i pro-
fileringen af vores område eller til 
at øge bundlinjen i dag, men det er 
en uomtvistelig forudsætning for 
fremtidens turisme og dermed liv 
i lokalsamfundene herude vestpå. 

Artikel af Peter Krusborg, 
CEO Destination Nord Vestkysten

Vores tids vel nok mest  
anvendte og populære begreb 

må være bæredygtighed



Kommune Antal kasser
Marint affald fjernet 
i alt fra jeres kyster 

(tons)*

Indsamlet i  
Strandkasser 

(tons)

Procent indsamlet 
i strandkasser 

(tons)

Varde* 5 100 5 5%

Ringkøbing Skjern 56 135 109,2 81%

Holstebro 14 7 6,6 94%

Frederikshavn 23 23,8 11 46%

Hjørring 18 29 6 21%

Slagelse 11 Ej opgjort 1,8 -

Lemvig 28 48,6 48,6 100%

Thisted 21 34,8 17,5 50%

Jammerbugt 6 62 15 24%

Ialt 182 stk. 440,2 tons 220,7 tons
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2022

Mængder og typer af affald 
indsamlet i Strandkasserne
Med udgangen af 2022 findes der Strandkasser i 9 kommuner i Danmark. Tilsammen har de 182 Strandkasser 
i funktion. De fleste af dem står på kysterne hele året. Kommunerne har estimeret at der i alt er fjernet godt 
440 tons marint affald fra deres arealer, hvoraf godt 220 tons er sket via Strandkasserne. Perioden januar til 
november 2022. 

* Varde Kommune anvender deres kasser på anden måde end de øvrige. Derfor er deres 
tal ikke taget med i beregningen af totalmængderne fjernet fra kysterne.

Klik her og se placering af strandkasserne  

Strandkasserne har  
fjernet 63% af det marine 
affald på kysterne i 2022.

En stigning på 12 % 
point i forhold til 2021!
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PLAST PLASTFLASKER ØVRIGT AFFALDREB & TOVVÆRK

DÅSER METALTRÆFISKENET MED MERE

PAPIR/PAP GLAS
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Udgør antalmæssigt 53% og 
vægtmæssigt 23% af det  
samlede indhold i kassen.

Mademballage, plastposer, skod, 
kapsler, låg og en meget stor 
mængde uidentificerbar blød plast.

Udgør antalmæssigt 4% og 
vægtmæssigt 3% af det  
samlede indhold i kassen.

Sodavands- og kildevandsflasker 
typisk langvejs fra.

Udgør antalmæssigt 15% og 
vægtmæssigt 31% af det  
samlede indhold i kassen.

Husholdningsaffald, hundeposer, 
byggeaffald, tekstil, gummi div., pa-
raffin, flamingo og hygiejneartikler.

Udgør antalmæssigt 21% og 
vægtmæssigt 16% af det  
samlede indhold i kassen.

Små stykker tovværk i stærke farver 
findes i tusindvis langs kysterne. 

Udgør antalmæssigt 2% og 
vægtmæssigt 2% af det  
samlede indhold i kassen.

Øl- og sodavandsdåser – både 
danske og udenlandske.

Udgør antalmæssigt 1% og 
vægtmæssigt 1% af det  
samlede indhold i kassen.

Spraydåser, metalkapsler mm.

Udgør antalmæssigt 1% og 
vægtmæssigt 17% af det  
samlede indhold i kassen.

Rester af paller og andet resttræ.

Udgør antalmæssigt 1% og 
vægtmæssigt 2% af det  
samlede indhold i kassen.

Sammenfiltret net, dunke, spande 
mm.

Udgør antalmæssigt 1% og 
vægtmæssigt 1% af det  
samlede indhold i kassen.

Ispapir, servietter, blade – alt sam-
men danske.

Udgør antalmæssigt 1% og 
vægtmæssigt 4% af det  
samlede indhold i kassen.

Alkoholflasker, lysstofrør, syltetøjs-
glas – typisk udenlandske.

Hovedparten af det affald, som Strandkasserne indsamler er marint 
affald, - altså affald, som er skyllet ind med havet. Denne type affald 
er kendetegnet ved at være relativt beskidt og ødelagt, og dermed 
en udfordring at udsortere i materialetyper. 

I efteråret 2022 er der blevet gennemført 6 stikprøve-optælling af 
tilfældige strandkasser langs den jyske vestkyst. Her ses fordelingen 
af affaldet i en gennemsnitlig fyldt strandkasse – opgjort i henholdsvis 
stk. og kilo.

Bemærkninger: 
Ikke overraskende er materialet 
plast den mest dominerende af-
faldstype i Strandkasserne. Dette 
er også tilfældet på nordisk plan, 
hvor plast fylder mest i statistik-
ken. 

Interessant er det også at be-
mærke hvor få cigaretskod, der 
er at finde i Strandkasserne. 
Det kan der være flere årsager 
til; enten begraves de i sandet 
og er dermed ikke synlige eller 
også er det en type affald, som 
strandgæsterne ikke ønsker at 
røre ved uden handsker. 

En af de mest overraskende 
observationer i forbindelse med 
stikprøveoptællingerne var an-
tallet af drikkevareremballager. 
Dåser og flasker udgør tilsam-
men 6% af styk optalt, hvilket er 
væsentligt mere end på andre 
typer af lokaliteter i Danmark. 
Mange af de optalte emballager 
var af udenlandsk herkomst, hvil-
ket blot vidner om en manglende 
tilstedeværelse af pantsystemer 
i disse lande. Desværre er disse 
emballager nu så ødelagt, at de 
ikke kan genanvendes i vores 
eget pantsystem her i landet. 



Fraktioner Træ Jern Husholdningsglas Mixplast Restaffald Deponi

Vægt i kg 1650 30 20 380 1800 1860

Procent 28,75% 0,52% 0,35% 6,62% 31,36% 32,40%
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Genanvendelse 
af det marine affald

STRANDKASSERNE

Lige siden starten i 2017 har det 
endegyldige formål med Strand-
kasserne været at skabe et enkelt 
opsamlingssystem, som gør det 
nemt for borgerne og turisterne 
at komme af med det strandings-
affald, som de finder på stranden. 
Dermed har det været vigtigst at få 
affaldet væk fra kysten uden nød-
vendigvis at have tanke for hvilke 
materialer affaldet er lavet af. 

Men nutiden fordrer et tiltagende 
større fokus på bæredygtighed og 
dette gælder også for den relativt 
store mængde af marint affald, 

som kommunerne årligt samler 
ind på kysterne. I år er der ind-
samlet i alt godt 440 tons, som alt 
sammen er sendt videre til de af-
faldsselskaber, som kommunerne 
har en aftale med. Historisk er det 
marine affald enten blevet brændt 
eller også er det kørt til deponi. 
Ingen har tidligere undersøgt gen-
anvendelsesværdien af det marine 
affald, alene med den begrundelse 
at sorteringsprocessen er meget 
ressourcekrævende. Men nu har 
Ringkøbing Skjern Kommune og 
HDR Kystfælleskabet skabt ny 
viden på dette område. 

I november 2022 blev der indgået 
en aftale med affaldsselskabet 
Ragn-Sells om udsortering af 
marint affald fra Strandkasserne. 
Affaldet blev fragtet fra Hvide 
Sande i Vestjylland til Nr. Sundby 
i Nordjylland. Her blev den store 
40 fods container tømt og affaldet 
sorteret i de forskellige fraktioner 
som Ragn-Sells kan håndtere. Alle 
fraktioner, på nær affald til deponi, 
går til genanvendelse eller anden 
energiudnyttelse. 

Her ses fordelingen af det udsorterede affald, der samlet havde en vægt på 5,84 tons:

2022 // EVALUERINGSRAPPORT - STRANDKASSER



Af det udsorterede marine affald fra Ringkø-
bing Skjern Kommune kan vi konkludere, at 
36,24% af den samlede mængde kan gen-
anvende. 31,36% sendes til energiudnyttelse, 
og de sidste 32,40% bliver kørt til deponi. Set 
ud fra et genanvendelsesperspektiv er dette 
ganske fint, men ser vi på det driftsmæssigt, 
så er økonomien desværre udfordret, idet 
det lige nu koster penge at genanvende 
denne type affald. 

Hvis vi regner økonomien på fraktionerne 
til genanvendelse, så oplyser Ragn-Sells at 
det i øjeblikket koster kr. 300,- pr. tons at 
genanvende affaldstræ, kr. 200,- pr. tons at 
genanvende glas og kr. 1200 pr. tons at gen-
anvende mixplast af kvalitet B. Den eneste 
fraktion, der på nuværende tidspunkt har 
en positiv økonomi, er metal, som giver kr. 
600 pr. tons.

Hvis det marine affald ikke kan genan- 
vendes, så kan det bruges til energiudvin-
ding. Det  koster lige nu kr. 600 pr. tons. Og 
hvis det i sidste ende må køres til deponi, så 
er prisen kr. 1200 pr. tons.  

Oven i disse priser kommer naturligvis om-
kostninger til tømning af strandkasserne 
på kysterne, transport af affaldet til et sor-
teringssted samt selve sorteringen. 

Affaldstræet sendes til Kronospan. 
Hos Kronospan fliser de træet og laver 
det til spånplader. Træ og plast som 
er råddent eller fyldt med muslinger 
vil desværre ikke kunne genanvendes. 
Dette vil blive sendt til anden ener-
ginyttiggørelse.
Bemærk! En væsentlig del af træet 
på kysterne indsamles af de lokale 
strandfogder, som også har andre 
vigtige opgaver på denne lokalitet. 

AFFALDSTRÆ

Metallerne bliver afhentet af Aalborg 
Recycling, som sorterer metallerne og 
sender dem til direkte genanvendelse.

METALLER

Ragn-Sells sender, i øjeblikket, mix- 
plast til Holland eller Sverige til vide-
re oparbejdning. Men de har et nyt  
anlæg i pipeline, som skal behandle 
plastik, på samme måde som nu  
bliver gjort i Sverige og Holland.

I sidste led af denne oparbejdning 
ender vi med et granulat, som kan 
bruges i ny produktion af plast. Plast-
beholdere der indeholder væske eller 
lign. skal tømmes og evt. vaskes.

MIXPLAST

Husholdningsglas sendes til Reiling, 
hvor glasset knuses og bliver genan-
vendt til nyt glas.

HUSHOLDNINGSGLAS

FRAKTIONER TIL GENANVENDELSE: FRAKTIONER TIL ENERGIUDVIKLING: 

FRAKTIONER TIL DEPONI: 

Her ses det endelige restprodukt af 
sorteringen. Fraktionen indeholder 
sand, og et restprodukt, som ikke kan 
hverken genanvendes eller sendes til 
energiudvinding.
 
Deponi bliver sendt til Nordværk, som 
har bedre faciliteter til at behandle 
sådan et slutprodukt.

DEPONI

Denne fraktion består af reb, gummi 
og materialer med overvejende me-
get sand. 

Affaldet bliver sendt til energiudvin-
ding hos Nordværk.

RESTAFFALD

Konklusion
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Alene kan vi noget
- sammen kan vi alt!

KAMPAGNE

Der er ingen strandgæster, der er i tvivl om hvad en 
Strandkasse skal bruges til. Den er helt og holdent 
selvforklarende med en enkelt overskrift på 3 sprog 
og illustrerende billeder. Lige siden starten i 2017 har 
kasserne stået stærkt alene uden nogen form for 
tilhørende kommunikationsindsats. Men i år valgte 
Kystfælleskabet at gå sammen om en fælles kampag-
ne, der som udgangspunkt har det ene formål, nemlig 
at hylde de mange frivilliges fantastiske indsats og 
dermed fortælle den gode historien om hvordan man 
alene kan gøre noget, men når vi gør det sammen, 
så kan vi alt!

Kampagnen har bestået af film, SOME-opslag samt 
produktion af små minikasser med infofoldere til an-
vendelse på diske.  

Materialerne er blevet flittigt brugt af de aktive kom-
muner, men også af de lokale turisme Destinationer. 

Kystfællesskabet beslutter i starten af 2023 hvorvidt 
kampagnen skal fortsætter med nye spændende tiltag 
i den nye sæson. 
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En stor tak til vores 
samarbejdspartnere

FRA OS TIL JER

Kommunerne leverer den dagli-
ge drift - TAK
Strandkasserne ejes, vedligeholdes 
og driftes af de lokale kommuner, 
som dermed er med til at løfte 
en tung opgave i konceptet. Dog 
understøtter Strandkasserne kom-
munernes renholdelsesforpligtelse 
på kysterne, som dermed kan or-
ganiseres på en ny måde.   
 

Nordisk Ministerråd støtter 
Hold Danmark Rent’s arbejde 
på kysterne - TAK
Siden 2017 har Hold Danmark Rent 
repræsenteret Danmark i det fæl-
lesnordiske projekt Nordic Coastal 
Cleanup (NCC), som gennem en 
mobilisering af frivillige har til for-
mål at skabe en større bevidsthed 
om affald i vores nordiske have. 

Igennem årene har NCC modtaget 
økonomisk støtte fra flere parter, 
blandt andre Nordisk Ministerråd. 
Støtten skal i særlig grad bidrage 
til en fastholdelse af netværket. 
Men det skal også videreudvikles, 
så der kommer endnu flere lokale 
aktiviteter, der mobiliserer frivillig 
oprydning på strandene, og ende-
lig skal vi skabe en større viden om 
kilder og årsager til marint affald i 
de nordiske have. I Danmark bidra-

ger vi til det nordiske fællesskab 
med Strandkasse-konceptet. Intet 
andet land i Norden har dette kon-
cept, og vi glæder os over at kunne 
inspirere med de fine resultater, 
som konceptet skaber år efter år. 

”Strandkasse-prosjektet er et in-
novativt konsept og et eksempel 
til etterfølgelse. Her har Hold Dan-
mark Rent lykkes med å utvikle 
et tiltak som engasjerer frivillige, 
er holdningsskapende og er en 
kilde til kunnskap om det marine 
avfallet”

Lise Keilty Gulbransen, Direktør 
Hold Norge Rent & CEO, Clean 
Europe Network 

Westwind donerer sit posesalg 
til Strandkasserne - TAK
Igennem de sidste 3 sæsoner har 
butikskæden Westwind støttet 
Strandkasserne med indtægterne 
fra deres posesalg i de knapt 30 bu-
tikker. Deres økonomiske støtte er 
uvurderlig og har blandt bidraget 
til udarbejdelse af indholdet i den 
fælles kommunikationsindsats, der 
har været gennemført i år. 

Ligeledes støtter Westwind også 
konceptet med deres egne stran-
drensninger, som gennemføres i 
september og bemandes af både 
personale og kunder.  

Strandkassekonceptet er et forbillede når det kommer til partnerskabsprojekter på affaldsområdet. Det er 
uden sammenligning det mest succesfulde koncept Hold Danmark Rent nogensinde har være en del af og 
det er næsten ligegyldig på hvilken måde succesen måles. Der er topscore på alle parametre, både hvad angår 
mængder af affald opsamlet, antal aktive frivillige involveret og kvaliteten af det understøttende partnerskab 
mellem kommune, sponsor og organisation. 
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Hold Danmark Rent (HDR) er en non-profit organi-
sation, der arbejder for at nedbringe mængderne af 
henkastet affald på alle typer af arealer i Danmark.

HDR er et praktisk orienteret videncenter og en 
netværksorganisation, der arbejder innovativ og 
udviklende sammen med kommuner, frivillige og 
virksomheder for et renere Danmark uden affald i natu-
ren. Med særligt fokus på muligheder for tværgående 
samarbejde og borgerinddragelse tilstræbes altid den 
bedste løsning for alle gennem en god og konstruktiv 
personlig relation.    

HDR tror ikke på løftede pegefingre. Kun med en posi-
tiv tilgang kan vi gøre problemet med henkastet affald 
til vores fælles ansvar og nå langt bedre resultater.

Rapporten er udarbejdet af analyseteamet hos HDR. 
Find os og læs mere på vores hjemmeside. 

Årsrapporten er udarbejdet af:

HOLD DANMARK RENT 
Rødeledsvej 70

5700 Svendborg 
CVR-nummer: 37297925

Udarbejdet af: 
Anette Juul, Direktør


