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Hela Orust plockar skräp
(Spara denna information)

Tyvärr lämnas en del skräp kvar i naturen runtomkring där vi bor.
Om det inte tas bort kommer det bli skador i vår framtida miljö.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att plocka bort allt skräp.
Orust Kretsloppsakademi, som är en ideell förening verksam på Orust, värnar om miljö, klimat
och fossilfria energilösningar, har nu tagit ett initiativ till hur vi tillsammans kan hjälpas åt att
ta få bort skräp och förebygga framtida nedskräpning.
Detta E-brev skickas ut till alla föreningar som har ansvar för allmänna gemensamma platser
och enskilda vägar här på Orust. Informationen får gärna vidarebefordras.

Fakta om nedskräpning
Nedskräpning är ett problem som ryms inom hela hållbarhetsbegreppet. Skräp påverkar bland
annat miljön genom läckage av farliga ämnen, både djur och människor kan skadas av skräp
samt att det är fult och störande.
Utförlig information finns här: https://www.hsr.se/fakta-om-skrap
Det vanligaste skräpet är fimpar och snuspåsar, engångsförpackningar, plåtburkar,
plastflaskor, plastfilm, rester av byggmaterial mm.

Skräpet måste plockas upp på våren innan gräset växer upp
Här på Orust har vi många mindre vägar, gång och cykelvägar. Varje sommar låter vi slåttermaskiner mala ned all
växtlighet. Slåtteraggregatet slår brutalt sönder allt som
kommer i dess väg. Ex. en aluminiumburk som slås sönder
kan hamna i gräset hos betande djur eller hamna i
böndernas ensilagebalar. Plasten smulas sönder och blir till
mikroplaster, som via vattendragen spolas ut i haven och
skadar på sikt havslevande djur.
Länk till forskning om skador på djur i lantbruket:
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljohalsa/forskning/forskningsprojekt/aluminiumburkar-i-ensilage-problem-for-korna-ochlantbrukarna/
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Var är det lämpligt att plocka skräp?
Plocka skräp i vårt närområde, förslagsvis, lekplats, gång & cykelvägar, badplatser samt längs
enskilda vägar med begränsad trafik samt i skog och natur.
Om du önskar plocka skräp längs stränderna här på västkusten, vänligen ta del av denna
information: https://www.hsr.se/bli-en-kustraddare

Säkerhet vid plockning av skräp
Gör en egen riskanalys.
Använd oöm klädsel, rejäla skor, handskar och varselväst så att
ni syns på långt håll.
Tyvärr kan det finnas utslängda farliga föremål, se därför till att
barnen alltid städar tillsammans med vuxna.
Om ni städar längs en enskild väg med viss trafik, tänk på
trafiksäkerheten. Ni är kanske en liten grupp som fokuserar på
att plocka skräp i ett dike, låt då två personer vakta och varna
om det kommer något fordon. Om det skulle behövas, stoppa
fordonet. Ett enkelt sätt att varna, om sikten är skymd, är att
sätta ut varnings-trianglar.

Insamlat skräp skall lämnas på kommunens återvinningscentraler enligt gällande
anvisningar och skräpet sorteras före inlämning. Mera information finns här:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/avfallochatervinning.4.210381cb13df
2fa3024b93.html
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Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om det råder risk för allmän
spridning av smitta eller pandemi.
I skrivande stund råder pandemin Coronavirus COVID-19.

I Sverige skall vi alla följa Folkhälsomyndighetens aktuella och nu gällande
rekommendationer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Vår tolkning av rekommendationerna, daterat den 2020-04-03 vid plockning av skräp är:
•
•
•
•

Alla som deltar skall vara friska och får inte finnas med i någon riskgrupp.
Gör en riskanalys och organisera endast små grupper.
Håll avstånd på minst 2 m mellan varandra, även under samling av gruppen.
Dela inte på fika eller ha gemensam korvgrillning.

Alla kan hjälpa till att plocka skräp…

Om du har frågor till Orust Kretsloppsakademi i denna fråga, kontakta oss helst på mail.
rent.orust@orustkretsloppsakademi.se
Telefon:
Thomas Ivarsson
0703-48 34 71
Ordförande

Lars Jacobsson
0706-24 28 15

