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SAMARBEJDSPARTNERE

Kommunen
Kommunen er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med en kystoprydning. Indsamlet 
affald	skal	afleveres	til	affaldsforbrændingen	eller	til	affaldsdumpen.	Start	med	at	aftale	
med	kommunen	om	betingelser	for	modtagelse	af	affald.	Det	kan	være,	at	kommunen	vil	
modtage	affaldet	gratis	og	evt.	også	hente	det	gratis.

Sponsorater
Opkræves	der	betaling	for	afleveringen	af	affaldet	er	det	en	god	idé	at	finde	sponsorer	til	
denne	omkostning.	Begynd	med	at	indhente	priser	hos	kommunen	for	aflevering	af	affald.
Søg	evt.	hos	lokale	transportfirmaer	om	kørsel	af	indsamlet	affald	til	affaldsforbrændingen	
eller	affaldsdumpen.

Søg sponsorater til forplejning af deltagerne.

Medier
Lokale	medier	kan	have	interesse	i	oprydningen.	Det	er	derfor	en	god	idé	at	udsende	en	
pressemeddelse	i	god	tid	og	derved	skabe	opmærksomhed	på	oprydningen.
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MOBILISERING AF DELTAGERE
Udarbejd et program med alle relevante informationer; tid, sted, anbefalet påklædning og 
kontaktinformationer	på;	tilmelding,	tilmeldingsfrist,	forplejning,	hvilke	materialer	der	
udleveres,	hvem	I/du	er	og	hvorfor	I/du	afholder	en	kystoprydning.

Motivér	frivillige	til	deltagelse	gennem	lokale	opslag	og	husk	sociale	medier.	Lokale	virk-
somheder	med	et	miljømæssigt	fokus	kan	også	have	interesse	i	at	deltage.	Sponsorerne	
kan	opfordres	til	deltagelse.	Skoleklasser	kan	have	interesse	i	en	oprydningsdag,	dog	skal	
sikkerheden	prioriteres,	undersøg	gerne	hos	kommunen	om	kommunens	forsikring	evt.	
dækker skoleelevernes deltagelse.

Varigheden af oprydningen
Tilpas	varigheden	af	oprydningen	til	antal	deltagere,	fysisk	formåen	af	deltagerne	og	til	
kyststrækningens	sværhedsgrad.	Aftal	evt.	med	deltagerne	hvornår	I	mødes	efter	opryd-
ningen	og	hvorhenne.

Før I går i gang, er det vigtigt at informere deltagerne om praktiske informationer, såsom; 
program, tidspunkter, andre praktiske informationer ved oprydningen.
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UDVÆLGELSE AF OMRÅDE

OmgivelserByområde

Nærbyområde

Udenfor byområde
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Udvælg	en	kyststrækning	ud	fra	omgivelser	og	placering.	For	eksempel	om	kyststræknin-
gen	er	tæt	på	befolkede	områder,	og	om	det	er	placeret	i	et	nordligt,	sydligt,	østligt	eller	
vestligt område.

Sikkerhed
Vælg	kyststrækningen	med	omhu.	Nogle	kyststrækninger	er	stejle,	hvor	der	kan	være	
risiko	for	at	komme	alvorligt	til	skade.	Andre	kan	have	meget	kuperet	terræn.	Vær	også	
være opmærksom på risiko for glatte sten ved kyststrækningen.

Deltager	børn	og/eller	gangbesværede	anbefales	det,	at	vælge	et	fladt	strandområde	til	
denne gruppe.

Deltager	der	mange	frivillige	er	det	en	god	idé	at	vælge	en	kyststrækning	i	et	byområde	
eller et nærbyområde.
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Oprydningsområde
Mål omtrent 100 meter langs vandkanten. Brug bevoksningsgrænsen bag stranden, 
som grænsen for indsamlingen.

Mål afstanden fra vandet op til bevoksningsgrænsen.

Anvendes en GPS, registreres GPS positionen i	hver	ende	af	strækningen.

Affaldsindsamling

Bevoksningsgrænsen (100 meter)

Vandkant (100 meter)

Bredden

Bevoksningsgrænse

100 meter
Vandkant100 meter

Indsamling

100 meter

BreddeBredde

GPS
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Tag gerne billeder af hele strækningen (på afstand) og af yderpunkterne	i	hver	
ende.

Tag også gerne billeder i løbet af arrangementet.
Ideer til situationsbilleder:
• Lokation
• Før- og efter billeder
• Deltagere
• Affaldsbunkesortering,	fraktioner,	vejning
• Pause m. forplejning
• Etc.	

FOTO DOKUMENTATION
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AFFALDSINDSAMLING

Målemetoder
En standard metode for monetorering gør 
det muligt at sammenligne resultater på 
tværs af landegrænser. Den opnåede viden 
og	forståelse	omkring	affaldstyper	på	strande	
og,	hvor	affaldet	kommer	fra,	er	vigtige	
elementer i målemetoden. 

Det	anbefales	at,	hvert	deltagende	land	
monitorerer	3	kyststræninger,	hvor	hvert	
kyststræknings omgivelser beskrives. Dette 
er dog ikke et krav. 

Indsaml	alt	synligt	affald,	også	små	stykker.

Vejning
Al	indsamlet	affald	vejes	=	total	vægt.
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AFFALDSSORTERING

Affaldstyper
Start	med	at	veje	totalvægten	af	det	indsamlede	affald	i	kilo.

Sortér	det	indsamlede	affald	i	affaldstyper.	

Brug skemaet til type sortering. 
• Alle typer vejes og vægten noteres i skemaet.
• Sorteret	affald	pakkes	efterfølgende	iht.	vejledning	fra	kommunens	affaldscenter.
• Saml	og	klargør	affald	til	afhentning.
• Kontakt	kommunen	for	afhentning.

Husk	når	du	registrerer	brugte	timer,	så	husk	at	gange	antal	timer	med	antal	deltagere.
F.eks.	3	timer	x	10	deltagerer	=	30	timer.	

Plastik Flamingo Stof

Træ Pap Cigaret skod

Flasker Aluminium Gummi



Data indsamling
Dato for monitorering:

Strækningsomgivelser

Geografi

Placering og type

Data af indsamlet affald

Indikér kg af hver type affald

BYOMRÅDE

NÆRBYOMRÅDE

UDENFOR BYOMRÅDE

VESTLIG

ØSTLIG

SYDLIG

NORDLIG

Navn på strækning/kyststrækning:

By/Bygd:

Kommune:

Type: 
(f.eks. ved strandoprydning ”klippe”, ”stenet” eller ”sandet”)

Bredden fra vandet op til bevoksningsgrænsen:
(Hvis i har valgt strand eller kyst) 

GPS position i hver ende af strækningen (hvis man har en GPS): 

Position 1: 

Position 2: 

Tag gerne billeder af hele strækningen (på afstand) og af yderpunkterne i hver ende

FAKTISK VÆGT I KILO *
* En normal affaldspose på 
120 liter kan indeholde ca. 
10 klio

TIMER **

** Multiplicér/gang 
med antal deltagere

ANTAL DELTAGERE

Hvis noget affald er for stort/tungt til at veje eller fjerne, så tag gerne billeder (gerne med noget skala som f.eks. en sko eller affaldspose)

Reb tykkere end 1 cm (ca. 1 finger)

Snor tyndere end 1 cm

Sprængningssnor (ofte lyserødt)

Styroform/skumplast/flamingo

Forarbejdet træ (f.eks. stykker af en palle, 
træplade, planke, brædt)

Hygiejne affald (f.eks. vatpinde, vådservietter, 
tampon etuier etc.)

SALIGAATSOQ
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Send	udfyldt	blanket	til	CSR	Greenland	pr.	mail	til	csr@csr.gl
CSR	Greenland,	Jens	Kreutzmannip	aqqutaa	3,	3900	Nuuk,	tlf.	+299	36	37	18
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Kommentarer

Plastikposer Bådudstyr (f.eks. fendere)

Plastikstykker (f.eks. indpakning af fisk) Aluminiums beholdere/dåser

Mad emballge, affald i plastikindpakning Metal (andet)

Metal kapsler, låg o. lign. Slik emballage (f.eks. chipsposer, chokola-
debarre, slikposer) 

Plastikflasker Paraffiner

Uidentificeret plastikstykker Glas og keramik

Jagtpatroner eller indsats til patroner Elektronik

Shampoo/sæbe flasker Papir og pap

Cigaretskod o. lign. Gummi (f.eks. dæk, skosåler)

Fiskenet Tekstil (f.eks. tøj, klude, osv.)

Flydere til fiskenet Affald andre steder fra (NB! Affald andre steder fra 
dobbelt registreres, både  som ”affald andre 
steder fra” og som de kategorier de tilhører)


