
 

 
 

Redovisningsrapport vinter 2020-2021 

Bidrag för strandstädning från Naturvårdsverket 
 



 

 
Beskrivning av arbetet 
 
Västkuststiftelsen är projektledare för strandstädningen längs Bohuskusten samt i 
Göteborg och Kungsbacka. Kommunernas städlag städar framförallt under 
sommarhalvåret tillsammans med våra upphandlade entreprenörer och frivilliga 
strandstädare. Att fortsätta städa även under vinterhalvåret har tidigare testats under 
tre säsonger. Erfarenheter om metod, utrustning och teknik har tagits fram i ett extra 
projekt förra året. Detta kom till stor nytta för planering och genomförande av 
städningen under vintern även i år. 
 
Städningen den här vintern blev tvådelad i arbetet innan och efter en förhållandevis 
lång period av frost och tjäle. Åtgärder fokuserades på städningen av de många 
områden där fågel- och sälskyddsbestämmelser omöjliggör städning under 
sommarhalvåret. Således blev det rent innan häckningen började nu på våren. I flera 
kommuner röjdes det även en del vresrosor för att komma åt skräp som hade fastnat 
i buskage.  
 
Behandling av det insamlade avfallet 

Det insamlade avfallet, till största delen plast, lämnades till de kommunala ÅV-
centralerna för material- och energiåtervinning (förbränning). Fiskeredskap såsom 
trålar, tinor och garn lämnades i görligaste mån till den Marina Återvinningscentralen i 
Sotenäs. 
 
Arbetets mål 

Åtgärder syftade till att uppnå en ren och attraktiv kust där material som flyter in 
städas upp kontinuerligt för att motverka effekterna på det lokala djurlivet 
(insnärjning, förväxling med mat), särskilt för fåglar vid häckning och för att motverka 
nedbrytning av större plastföremål till mikroplast, samt för att skapa attraktiva 
områden för en växande besöksnäring.  
 
Påverkan på sysselsättningen 

Vinterstädning gav kommunanställda strandstädare och upphandlade entreprenörer 
sysselsättning även under lågsäsong.  
 
 

Resultatet av städningen 
 

Kommun 
Mängd 
skräp i kg 

Sysselsättning 
kvinna 

Sysselsättning 
man 

Behandling skräpet 

Tanum 7 513 202 596 Soptipp 

Sotenäs 1 760 
4900 6150 

Förbränning och återvinning 

Sotenäs Marina 
ÅV-central 

53 400 Sortering och materialåterv. 

Lysekil 400 8 426 Återvinningscentral 

Orust 9 000 0 417 Materialåterv. och förbränning 

Tjörn 1 525 0 232 Förbränning 

Kungälv 1 050 47 184 Återvinningscentral 



 

Öckerö - - -  

Göteborg 2 120 247 82 Förbränning 

Kungsbacka 490 52 17 Förbränning 

Summa 77 258 5 455 8 104  

 
 

 
Ekonomi 
 

Naturvårdsverket beviljade 4 942 589 kr i vinterbidrag för strandstädning av 
Västkusten den 2020-11-06. Det upparbetade resultatet av bidraget för perioden 
2020-11-06 till 2021-03-31 är 4 838 390 kr. Resterande medel kunde på grund av 
mycket kortsiktig planeringshorisont inte nyttjas trots att behovet finns. 
 

Projektet finansierades till största del med det sökta statliga bidraget, samt 10% 
medfinansiering från kommunerna. 
 
Fördelning av bidrag 

Kommuner Budget Uppdaterad fördelning Entreprenörer 

Göteborg 0 0 218 854 

Kungsbacka 0 0 45 346 

Kungälv 188 550 72 000 32 650 

Lysekil 198 000 68 257 186 980 

Orust 0 0 189 221 

Sotenäs & MÅC 2 992 000 2 844 162 0 

Tanum 0 
0 

460 502 

Tjörn 195 975 83 992 
112 166 

Öckerö  480 000 0 

Västkuststift.    

Entreprenörer 1 368 000 1 289 979  

    

SUMMA 4 942 525 4 838 390  

Kvar 64 104 199  

BEVILJAT 4 942 589   
 
 

Sammanställning av ekonomisk redovisning  

Se bifogad Excel-fil.  
 
 

 

Avvikelser 



 

Vid en så snabb handläggning som krävdes även i år så är det svårt att förutse alla 
praktiska detaljer för arbetet i fält. På vintern är väderförhållandena helt avgörande 
för hur och när arbetet kan utföras. I år har vintern varit kallare än de senaste åren 
och en förhållandevis lång period av kyla har begränsat möjligheterna för 
strandstädning rejält i flera kommuner. Även den speciella situationen med Covid-
pandemin har haft viss påverkan på vår verksamhet. Följande ändringar har skett: 
 
Kommunerna 
Flera kommuner har under vintern meddelat att de bara kan använda en del av 
bidraget, däribland Kungälv, Lysekil och Tjörn. Öckerö kommun har däremot berättat 
om deras stora behov av en ny arbetsbåt för strandstädning, då de i dagsläget 
saknar en lämplig arbetsbåt för att kunna utföra städning på öarna utan fasta bro- 
eller färjförbindelser. Vid avstämning med de övriga kommunerna har en del av 
bidraget, som inte har kunnat användas enligt budget, kunnat omfördelas till Öckerö.  
 
Entreprenörerna 
Även de för entreprenörerna planerade åtgärderna blev påverkat av vintervädret, och 
omfördelningar har skett mellan områdena. Den största ändringen är att det städades 
mycket mindre än budgeterat runt Kungälv och därför fanns det mer utrymme för 
städning på Tjörn och i Lysekil. 
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