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Strandkasser
- opsamling af frivilligt
indsamlet marint affald
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FLITTIGE HÆNDER

flytter bjerge
Du gør det! Jeg gør det! Og rigtig mange andre gør det!
Bukker os ned og tager et stykke affald med os, som af
den ene eller anden grund er kommet på afveje i naturen.
Mange positive tegn peger i retning af, at vores personlige
miljøbevidsthed hele tiden bliver styrket, og at vores
handlinger er i forandring. Et af de steder i naturen, hvor
denne tendens er særligt fremtrædende, er på kysterne.
I 2021 har flittige hænder indsamlet knapt 50% af det marine affald, som havet har lagt på land langs den danske
Vest-og Storebæltskyst. Det betyder at 117 tons er blevet
lagt i en Strandkasse i det forgangne år.
Det er ganske imponerende, hvordan denne miljømæssige
samskabelse inspirerer både lokale borgere og 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. På en intiutiv og samtidig diskret måde
inviterer kasserne dermed strandens gæster til at deltage
i dette fælleskab med kommunerne om et renere strandmiljø. Ved deres blotte tilstedeværelse på kysterne sender kasserne et signal om, at der findes et system, som
håndterer denne problemstilling og som alle nemt kan
bidrage til, lige når det passer dem.
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Strandkasserne har nu været på kysterne i 3 sæsoner og
succesen er en realitet. Primært naturligvis fordi de motiverer den frivillige indsats i et omfang, som ikke ses andre
steder på affaldsscenen, men også fordi konceptet hele
tiden får nye støtter og bidragsydere på den ene eller
anden måde. På vegne af parterne bag konceptet kan vi
i HDR kun udtrykke vores glæde og ydmyghed over denne
positive interesse, som du blandt andet kan læse meget
mere om længere inde i denne rapport.
Og så skal vi heller ikke glemme, at vi med Strandkassekonceptet her i Danmark giver et konkret og værdifuldt
bidrag til vores nordiske kampagnefællesskab Nordic
Coastal Cleanup, som hvert år blandt andet arrangerer den
Nordiske Strandrydder Dag i starten af maj. Kampagnens
formål er netop at belyse udfordringen med marint affald samt at motivere til en frivillig indsats på kysterne, og
de sidste år har mere end 200.000 frivillige på tværs af de
nordiske lande deltaget i aktiviteterne.
Tro flytter som bekendt bjerge – men det gør flittige hænder også! Fra hjertet et STORT TAK og en hyldest til alle
jer som hjælper til!

VIDEN OM MARINT AFFALD PÅ

de danske kyster
Hvert år gennemfører Aarhus Universitet og KIMO en
referencestrand-måling på 6 udvalgte strande i Danmark
for at overvåge mængderne af marint affald på de danske
kyster.
Overvågningen gennemføres ved indsamling af marint
affald på strandene og efterfølgende klassificering af
affaldet. Ved overvågningen i 2021 var medianværdien af
antallet af affaldsgenstande registreret fra de danske
referencestrande på 152 genstande per 100
m strand. Denne medianværdi er højere
end EU’s tærskelværdi på 20 affaldsgenstande per 100 m strand, som
blev vedtaget i 2020 (van Loon et
al., 2020). Der var en betydelig
variation mellem strandene
beliggende i de forskellige
sub-regioner, hvor medianværdier for Nordsø/Skagerrak var
349 genstande per 100 m, Kattegat 252 genstande per 100
m og Østersøen 47 genstande
per 100 m.
Affald bestående af plastik udgjorde
den overvejende del af det marine
affald på strandene med i gennemsnit
81% af alle registrerede genstande (ekskl.
paraffin) ved overvågningen i 2021. Blandt de
hyppigste affaldstyper på de danske strande var de tre
affaldskategorier, der repræsenterer uidentificerbare
fragmenter af forskellige plasttyper, nemlig uidentificerbare plastfragmenter 2.5-50 cm (G79), skumplast af
polystyren 2.5-50 cm (G82) og skumplast (hårdt og blødt

skum (G73). Alle tre typer var at finde på Top15 listerne
inden for de tre danske sub-regioner. Engangsplastik
(SUP) udgjorde 15-25% af det totale affald på de danske
strande, og specifikke affaldstyper som slikpapir/chips
poser (G30) og plastlåg og kapsler fra drikkevarer (G21)
var at finde på Top15 listerne i alle sub-regioner. Derudover var også bl.a. store bæreposer (G3), vatpinde (G95)
og madbeholdere inkl. fastfoodbeholdere (G10) blandt
de hyppigste typer af SUP-genstande.
Maritime aktiviteter udgjorde en særlig
stor kilde til affald på strandene ved
Nordsø/Skagerrak, hvor fiskerirelateret affald repræsenterede ca.
30% af det totale affald, og snor
(diameter <1 cm) (G50) og net
og stykker af net <50 cm var
henholdsvis nr. 1 og nr. 3 på
Top15 listen.
Udviklingen i mængderne af
affald for perioden 2015-2021
viser, at der generelt er en svagt
faldende tendens i antallet af affaldsgenstande på de danske
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FAKTA

En kasse
- helt enkelt
Der er et stort frivilligt potentiale i Danmark, når det handler
om den grønne dagsorden. Rigtig mange borgere ønsker
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 systemer 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 har endnu ikke været markedsført. Hverken kommunerne eller Hold Danmark Rent
har målrettet søgt 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 kasse i genbrugstræ mobilisere
tusinder af danskere, - og ikke mindst turister, til at tage
personlig del i en fælles indsats for en renere og mere
affaldsfri natur.
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Dimensioner og materialer
Strandkasserne er produceret af genbrugt træ, der tidligere har været anvendt til godspaller. Træet er dermed
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 godspaller, som gør den nemmere at
løfte fri af sandet med en palleløfter, når den skal tømmes. Designet bliver nu suppleret med en indre bund af
et finmasket net, som sikrer at mindre stykker affald ikke
forsvinder under ud, samtidig med at sandet nemt kan
passere igennem.
Skiltning
På siden af Strandkasserne er der påmonteret et skilt,
der på 3 sprog kommunikerer ”Strandingsaffald”. Dertil
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 vinterstormene, som ellers vil tage
dem med til havs. Kasserne bliver tilset på ugentlig basis,
og i højsæsonen er det ikke unormalt, 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
Kystdirektoratet skriver følgende på deres hjemmeside:
”Danmarks strande og kyster er unikke, og mange rekreative interesser knytter sig dertil. Nogle steder rummer
kysterne dyre- og planteliv, der skal tages hensyn til.
Kystområderne i Danmark er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse
og klitfredning. Formålet med beskyttelsen er at bevare
de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og
rekreative værdier, der er knyttet til kysterne.” Med denne
lovgivning in mente er det nødvendigt at få en tilladelse
til opstilling af strandkasserne, idet langt de fleste af dem
er placeret indenfor fredningslinjen. Det er Hold Danmark
Rent, der på vegne af kommunerne koordinerer ansøgningsarbejdet og står for kontakten til Kystdirektoratet.
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Strandkassernes
placering i Danmark
Oversigt over antallet af Strandkasser i kommunerne og de indsamlede mængder marint affald, både
via strandkasserne, men også totalt på kommunernes kyststrækning i perioden 1. april til 30. september
2021.

Kommune

Antal kasser

Affald i kasserne (tons)

Affald totalt (tons)

Slagelse

12

8,6

ej opgjort

Esbjerg

6

ej opgort

ej opgjort

Varde

5

4

60

Ringkøbing Skjern

49

30,5

44,2

Holstebro

14

18,3

20,4

Lemvig

17

18

20,2

Thisted

20

19,5

30,3

Jammerbugt

15

ej opgjort

ej opgjort

Frederikshavn

22

15,6

27,1

Hjørring

3

2,5

35

Ialt

163

117

237,2

Strandkasserne har
fjernet 50% af det marine
affald på kysterne i 2021.

En strandkasse samler
gennemsnitlig 823 kilo
marint affald på en sæson.

Klik he

r og se
placer
ing af
strand
kasser
ne
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Mængder og typer
af affald indsamlet
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 både at sortere og
genanvende. Dog sker der i
disse år vigtig og spændende

udvikling på området, som
begynder at åbne op for nye
muligheder, således at også
denne type affald kan indgå i
en bæredygtigt kredsløb.

HÅRD PLAST

BLØD PLAST

Udgør antalmæssigt 38%
og vægtmæssigt 15% af det
samlede indhold i kassen.

GLAS

Udgør antalmæssigt 1% og
vægtmæssigt 6% af det samlede indhold i kassen.

Nedenfor ses en samling af de
mest almindelige typer marint
affald og dem, som oftest findes i en Strandkasse.

Udgør antalmæssigt 24%
og vægtmæssigt 8% af det
samlede indhold i kassen.

REB & TOV

Udgør antalmæssigt 31% og
vægtmæssigt 30% af det
samlede indhold i kassen.

Udover disse 6 typer er der
også en syvende kategori,
nemlig ”andet affald”. Dette kan være hundeposer,
grilludstyr eller almindelige
renovationsaffald. Denne type
udgør 14% af vægten og 2% i
styk.

METAL

Udgør antalmæssigt 2% og
vægtmæssigt 6% af det samlede indhold i kassen.

TRÆ

Udgør antalmæssigt 2% og
vægtmæssigt 21% af det
samlede indhold i kassen.
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STRANDKASSERNE

en ekstra gevinst
for turisterne
Danmark er et populært ferieland og i særdeleshed vores kystnære områder
er yndede feriemål. På trods af Corona pandemien foretog danske og udenlandske turister 44,6 mio. overnatninger i Danmark i 2020 og selvom det er
godt 20% mindre end året før, så er det stadig et udtryk for, at det danske
ferieland har noget godt at tilbyde alle – Corona eller ej.
Knapt 40% af disse overnatninger er foretaget i Strandkassernes områder, - altså
fra Esbjerg til Skagen i den vestlige del af landet samt langs Storebæltskysten
i det østlige Danmark. Og det betyder at ca. 18,1 mio. gange har nogen slået
dynen til side og er stået op til en dag med ferieaktiviteter i vandkanten.
Hvor mange af dem har så samlet affald op på stranden og smidt det i en
Strandkasse? Ja, det er et rigtigt godt spørgsmål, som ikke har noget præcist
svar. For der er ikke nogen tæller på kasserne og heller ikke et kamera, som
kan registrere hvor mange, der gør det mere end en gang. Men lige siden
testen af de første Strandkasser i 2017 har vi med stor glæde og beundring
set kasserne fyldes igen og igen, men uden at kunne takke nogen for deres
ihærdige indsats.
I september 2021 kom der så en mail fra Eva Falke i Tyskland, og endelig fik vi
et smukt ansigt på en af de mange feriegæster, som blev inspireret og som
valgte spontant at bidrage til den lokale miljøindsats.
Her følger et uddrag af mailen fra Eva og hendes familie. Den er oversat fra
engelsk, og vi har gjort vores bedste for at være så tro som muligt overfor den
oprindelige tekst.
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MAIL // EVA FALKE
”I sommeren 21 tilbragte min familie og jeg 3 uger af vores ferie i Vorupør. Vi elsker Danmark og den pragtfulde
natur. Vi opdagede Strandkasserne på den lokale strand og blev vældig optaget af initiativet, som vi kan forstå, er
et partnerskab mellem Hold Danmark Rent og den lokale kommune.
Vores 10-årige datter og jeg følte os inviteret til at tage del i den lokale frivillige indsats og besluttede at indsamle
affald på stranden en gang om ugen, mens vi var der. Det er en fantastisk mulighed for at inddrage børn, - og faktisk også voksne, - i en meget konkret miljøbeskyttelsesaktivitet samtidig med, at vi tilbringer dagene på stranden
med „åbne øjne“
Vi blev lidt bekymrede over at finde så meget plastik, fiskeliner og net. Her tænker vi specielt på dyrenes liv – fiskene, sælerne og mågerne.
Vi håber meget at Hold Danmark Rent og de kommuner, som hele tiden håndterer marint affald på kysterne,
vil få endnu mere financiel støtte til jeres vigtige og beundringsværdige arbejde. Ved at opsætte Strandkasser
på stranden skaber I en venlig opmærksomhed på udfordringen og det i sig selv gjorde jo, at vores familie blev
vældig entusiastiske. Hvis vi havde vores daglige gang i Vorupør, så ville vi med sikkerhed tit støtte jeres koncept
og med jævne mellemrum samle ind på stranden.“
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STRANDKASSERNE

nyttiggøres af mange
Strandkasse-konceptet er landet et rigtigt godt sted lige midt i en samtid, hvor den
grønne dagsorden italesættes hele tiden, og hvor udefrakommende påvirkninger øger
opmærksomheden på nærhed og sammenhold (- på afstand!)
Strandkasserne er efterhånden både kendt og elsket af mange lokale borgere såvel som
besøgende turister. Også det lokale erhvervsliv støtter konceptet med både økonomi
og spændende initiativer, og andre aktive organisationer på området stemmer i med
positive tilkendegivelser.
Hold Danmark Rent, alle de aktive kommuner og øvrige samarbejdspartnere hylder den
frivillige indsats og ærer alle dem, som hver gør sit, og som tilsammen giver det store
flotte resultat.

LÆS OM DEM HERUNDER OG PÅ DE NÆSTE TO SIDER

Strandkasserne er et glimrende
initiativ, som Hold Danmark Rent
implementerer på kysterne i
Danmark. Med Strandkasserne
kan kommunerne, med hjælp fra
frivillige, samle endnu mere affald.
Kasserne er synlige og formålet
kan ikke misforstås. De bliver
flittigt brugt af lokale garvede
ildsjæle, danske strandgæster og
turister. Kasserne er også blevet en
naturlig samarbejdspartner med
KIMOs Kystlotteri, som
afleveringssted for affaldssække
fyldt med mindre stykker af
opskyllet affald.
Ryan Metcalfe, Koordinator,
KIMO Danmark

OMHU: Hvide Sande er et
miljø- og socialbevist projekt, hvor
vi ønsker at bidrage til en øget
opmærksomhed på strandene på
den danske Vestkyst, og til hvilken
betydning rene strande har for
miljø, økonomi og velfærd. Ideen
er at genanvende affald til nye
og værdifulde produkter for de
enkelte forbrugere, men også for
lokalområderne langs vestkysten.
Kasserne på strandene gør en
kæmpe forskel for at holde
strandene rene.
Katrine Kock Frandsen
leder af OMHU:

”Søværnets Havmiljøvogterkampagne er glade for Strandkasserne fra Hold Danmark Rent,
der indtil nu er opstillet forskellige
steder på strande ved Vestkysten.
Kasserne bliver flittigt brugt af
mange Havmiljøvogtere, som
smider deres fyldte havfaldsposer i dem, og de harmonerer
rigtigt fint med de dispensere
fra Havmiljøvogterkampagnen til
havfaldsposer, der er opstillet på
eller ved strande rundt omkring.
Strandkassernes udformning og
materiale spiller pænt ind i kystnaturen, lad os håbe der kommer
flere til.”
Birgitte Vangholm,
Søværnskommandoen,
Projektleder, Havmiljøvogterne

WestWind – en butikskæde
med et særligt fokus på rene
og affaldsfrie strande
I 2019 fik butikskæden WestWind øje på Strandkassekonceptet, og de ønskede at støtte tiltaget på kysterne
med indtægterne fra posesalget i deres 26 butikker langs
Vestkysten. Samarbejdet blev en realitet og dermed blev
Westwind den første kommercielle partner, som HDR og
de aktive kommuner kunne byde indenfor.
Det har været og er fortsat et spændende samarbejde,
som også omfatter særlige WW-eventdage forskellige
steder op langs den jyske vestkyst. Her deltager både
medarbejdere og kunder side om side på lange traveture langs vandet med de grønne sække under armen.
En af de butikker, som var vært ved et WW-event i 2021,
var butikken i Henne i Varde Kommune. I den forbindelse fangede vi butikschefen Lars Ove Greschewski til en
snak om værdien af samarbejdet om Strandkasserne:

”Vi er Team Henne Strand, som udover mig består af 3
medarbejdere. Jeg har været en del af Westwind siden
2008, men de sidste 7 år har butikken her i Henne været
mit ansvar. Butikken blev grundlagt i 1991 og har med
årene vokset sig større og er nu på ca. 400 m2. Vores
butik ligger ved Vesterhavet og det kræver tøj, sko og
udstyr i høj kvalitet, som vi typisk sælger til hele familien,
der ofte har en aktiv hverdag og fritid i naturen. I år har
vi haft besøg af ca. 17.300 kunder, men grundet Corona
havde vi lukket de 2 første måneder af året, hvilket har
gjort at besøgstallet er lidt lavere end ellers.

Jeg synes Strandkasse-konceptet er et rigtig godt projekt. For mig er det vigtig at Westwind viser, at de tager
ansvar i klimasituationen og ikke bare lukker øjnene for
problemet. Både mine medarbejdere og jeg er rigtig
glade og stolte over, at vi er en del at dette koncept. Både
med de poser vi sælger, som er af 80% genbrugsplast,
men også i forhold til de events, der bliver afholdt sammen med Hold Danmark Rent. Det er en holdning vi
alle støtter op om, og når det kommer på tale hos vores
kunder, så oplever vi at de fleste af dem synes godt om
det og roser det gode initiativ, hvilket inspirerer dem til at
købe en pose.
Når jeg selv er på en hyggetur på stranden med mine
venner, så kan vi godt finde på at have en pose med i
hånden til affald, og vi er blevet meget overraskede over,
hvor mange hygiejneting vi finder, - særligt i klitterne.
Egentlig skulle man jo mene, at det er en selvfølge at rydde op efter sig selv, når man er på stranden. Som en ekstra reminder til folk kunne det måske være en idé, at man
ved indgangen til stranden eller ved parkeringspladsen
får sat et skilt op, hvor man opfordrer til at rydde op og
samtidig henviser til strandkasserne. Så får man i samme omgang gjort mere reklame for Hold Danmark Rent
og for det store stykke arbejde, I og kommunerne gør
med dette koncept”
Hvis I gerne vil se mere fra Westwind Henne Strand,
kan I følge dem på Instagram:
@westwind.hennestrand

Velfungerende affaldsløsninger, affaldssortering og højt renholdelsesniveau
kendetegner Blå Flag strande, ligesom natur- og miljøformidlingsaktiviteter også
er et vigtigt aspekt af Blå Flag programmet. Som strandgæst får man intuitivt
lyst til at fylde noget affald i Strandkassen. Udover at være en praktisk løsning
giver Strandkassen også viden om affald på stranden, ligesom den medfører en
adfærdsændring hos de strandgæster, der møder den. Det er genialt.”
Bjarke Lembrecht Frandsen,
Projektleder Vores Natur, Friluftsrådet

“Uden strandkasserne ville det
være meget svært at få så store
mængder affald væk fra
strandene. Kasserne gør det
muligt for os og alle de mange
strandgæster at få afleveret
det man finder og samtidig er
kasserne med til at gøre folk
opmærksomme på problemet og
rette fokus på hvad vi sammen
kan gøre. Et simpelt, men yderst
effektivt system, der bare virker.”
Jens Wilhelm Jørgensen,
medejer, Strandet I/S

“Since all the food Holy Fish offers
are fish, we take a lot from the
ocean. Therefore, we want to do
something in return and thought
about donating money to a company that cleans the ocean. We
will sell the Stjerneskud on our
birthday week which is from 22nd
to 28th of November 2021.”
Holy Fish donerede kr. 5.746,til Strandkassekonceptet i 2021

”Vi vil fremover sætte både mennesker og miljøet i fokus, i måden
vi drifter og udvikler Esmark på.
Det vil vi, fordi det er det eneste
rigtige at gøre, og fordi det vil
bidrage stærkt til at fremtidssikre
vores flotte natur med strande
og klitter, samt være med til at
sikre bevarelsen af vores natur til
gavn for både lokalbefolkning,
gæster og sommerhusejere.
Vi har derfor i 2021 givet vores
gæster mulighed for at komme
gratis med på strandrensningsture i partnerskab med OMHU:.
På disse ture får gæsterne viden
om plastaffalds betydning for
havene, og de kan selv give en
hånd med i oprydning på strandene. Strandkasserne har allerede
været og vil være et meget vigtigt
hjælpemiddel for, at vi fortsat kan
videreudvikle strandrensningsoplevelsen og forhåbentlig engagere
endnu flere i vores fælles opgave
med fortsat at holde strandene
rene, da det gerne skal være nemt
for gæsterne at komme af med
det, de opsamler, men også nemt
for lokalbefolkningen som jo færdes her hele året rundt”
Thomas Christiansen,
Salg og Marketingdirektør,
Esmark

Lili Gardos,
Projektmedarbejder, Holy Fish

”Strandkasse-prosjektet er et
innovativt konsept og et
eksempel til etterfølgelse. Her
har Hold Danmark 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
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STRANDKASSERNE

et bidrag til det
nordiske fællesskab
Siden 2017 har Hold Danmark
Rent repræsenteret Danmark i
det fællesnordiske projekt Nordic
Coastal Cleanup, som gennem
en mobilisering af frivillige har til
formål at skabe en større bevidsthed om affald i vores nordiske
have. Alle nordiske lande og øer
er repræsenteret og bidrager med
det, som de er bedst til. Flere gange
om året mødes gruppen af projektledere for at vidensdele og
sparre med hinanden, - noget
som i særdeleshed har stor betydning for de regioner, som ikke har
så store midler at gøre med. Også
vi i Danmark har meget at takke
det nordiske fællesskab for, som
konstant beriger os med nye
inspirerende udviklingsprojekter
og værdifuld sparring på vores
egne tiltag.
Igennem årene har NCC modtaget økonomisk støtte fra flere
parter, så som Nordisk Ministerråd
og Handlens Miljøfond (Norge).
Pengene er blandt andet blevet

anvendt til at etablere en fælles
referencestrandmåling og en
fælles hjemmeside. Men det økonomiske tilskud er også blevet
anvendt til at afholde møder og
workshops, som har fremmet
et stærkt og nært sammenhold
i gruppen. De næste 3 år modtager NCC endnu et tilskud fra
Nordisk Ministerråd, som i særlig
grad skal bidrage til en fastholdelse af netværket. Men det skal
også videreudvikles, således at
der kommer endnu flere lokale
aktiviteter, der mobiliserer frivillig
oprydning på strandene, og endelig skal vi skabe en større viden
om kilder og årsager til marint
affald i de nordiske have.

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

I de kommende år vil de ansvarlige projektledere i hvert land og
region forsøge at skabe et yderligere samarbejde med både
myndigheder og øvrige lokale
aktører på området. Alt sammen
for at lave flere konstruktive ringe
i vandet og varige resultatet.

Strandkasserne er kommet for at
blive. og vi glæder os til hele tiden
at videreudvikle konceptet til stor
glæde og gavn for naturen, miljøet, samfundet og dermed dig
og mig.

Fremadrettet vil vi særligt skærpe
vores kommunikationsindsats,
så endnu flere, - både i ind og
udland, hører den gode historie
om kasserne på kysten. Vi vil også
indgå flere vigtige alliancer med
andre aktører på området med
det fælles sigte at kunne etablere
flere kasser på de østvendte
kyster. Læs mere om det nordiske
fællesskab her
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Hold Danmark Rent (HDR) er en non-profit organisation, 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 naturen. 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
positiv tilgang kan vi gøre problemet med henkastet
affald til vores fælles ansvar og nå langt bedre resultater.
Læs mere om HDR’s arbejde på hjemmesiden

www.holddanmarkrent.dk
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