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Nordisk samarbejde mod plast i havet 

Danmark deltager i den fællesnordiske kampagne Nordisk Strandrydder Dag, som 

finder sted lørdag den 8. maj. I den forbindelse er Strandkasserne nu på plads på den 

jyske vestkyst og langs kysterne i Slagelse Kommune. Kasserne er klar til opsamling 

af frivilligt indsamlet marint affald. Kampagnens overordnede formål er at forebygge 

marint affald i de nære farvande igennem holdningsbearbejdning og en 

vidensbaseret koordineret indsats.  

Vi og vores nordiske naboer er omgivet af og forenet af havet. Udfordringen med havaffald er et fælles 

anliggende, der kræver, at vi træffer samordnede foranstaltninger. Den 8. maj, på Nordisk Strandrydder 

Dag, går landene sammen om at reducere affald i vores have. Dagen forventes at samle titusinder af 

mennesker over hele Norden, hvor de fjerner affald langs deres nærmeste kystlinje.  

Havaffald er et af vor tids værste miljøproblemer, og der er behov for en lang række foranstaltninger for at 

løse det. De seneste målinger viser, at 79 procent af affaldet på nordiske strande i 2020 bestod af plast. 

EU's direktiv om engangsplast er en vigtig brik i puslespillet, men det er også vigtigt, at vi fortsat henleder 

opmærksomheden på problemet, og at vi alle gør, hvad vi kan for at reducere henkastning af affald 

generelt. For femte år i træk gennemfører vi derfor Nordisk Strandrydder Dag, der handler i fællesskab mod 

havaffald. I år er datoen den 8.  

"Når det kommer til havaffald, er det klart, at vi alle er nødt til at arbejde sammen. Både i forhold til det 

affald, som smides på strandene men også i forhold til det affald, der er blevet transporteret med 

havstrømmen. Affald kender ingen grænser så derfor giver det meget mening for os at gøre noget sammen 

på nordisk plan siger Anette Juul, projektleder hos Hold Danmark Rent.  

 

Strandene er altid åbne – også i en Corona tid! 

Af Corona-hensyn bliver der ikke i år arrangeret større indsamlingsarrangementer på kysterne, men alle 

interesserede opfordres til at tage familien med på stranden, for sammen at give en hånd til naturen og det 

rene strandmiljø og i den forbindelse er det vigtigt at henlede opmærksomheden på Strandkasserne, som 

er placeret langs den jyske vestkyst og på kysterne i Slagelse Kommune. Bor du ved andre kyster i Danmark, 

så anvend blot de almindelige offentlige skraldespande til bortskaffelse af det havaffald du indsamler.  

Klik på nedenstående link og find den nærmeste Strandkasse, hvor du trygt kan aflevere dit affald. 

Strandkasser i Danmark 2021 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14JYfjtuZWTQGFmHF9k4zz6z4kw5WGclr&usp=sharing


 

For mere info om Nordisk Strandrydder Dag kampagnen:  

Anette Juul, Hold Danmark Rent,  ajj@holddanmarkrent.dk, 

mobil 23398199 

 

FAKTA  
 

FAKTA om Strandkassen 

• Kassen måler 100 x 120 x 90 cm, og er produceret i Danmark af genbrugstræ. Den har en 
dobbelt bund, som sikrer at den, trods placeringen i sand, nemmere kan tømmes maskinelt 
med en palleløfter.  

• Informationsskiltet er på dansk, tysk og engelsk, og er i udpræget grad selvforklarende. 
Kasserne er ikke til almindeligt affald, men særligt til marint affald skyllet ind med 
bølgerne.  

• Det kræver en særlig dispensation fra Kystdirektoratet at placere Strandkasserne indenfor 
kystfredningslinjen. Denne dispensation er givet til alle deltagende kommuner.  

• Kasserne tømmes på ugentlig basis.   
 

FAKTA om kampagnen Nordisk Strandrydder Dag Kampagnen  

• Kampagnen Nordisk Strandrydder Dag er en fællesnordisk kampagne, hvor følgende lande 
deltager sammen med Danmark: Norge, Sverige, Finland, Åland, Færøerne, Island og 
Grønland.  

• Kampagnen strækker sig over perioden marts til oktober og indeholder mange forskellige 
events og initiativer over hele Norden.   

• I 2021 deltager følgende danske kommuner i kampagnen: Slagelse, Esbjerg, Varde, 
Ringkøbing Skjern, Holstebro, Lemvig, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn.  

 

MARINT AFFALD… 

• er en fællesbetegnelse for det affald, som befinder sig i havet eller skyller ind på kysterne. 

• findes også i Danmark! I sæsoner med meget vestenvind skyller op mod 1000 tons ind 
langs de danske kyster årligt. Det er primært vestkysten der står for skud.  

• er mange typer af materialer. Men plastik er der mest af. Knapt 80% af det marine affald i 
Danmark er plastik.  
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