
 

 

 

 
Ett miljömedvetnare CSS 

Majoriteten av skräpet i sjö och hav har slängts på land. Sjöar och hav fylls med skräp, framför allt plast som 

inte bryts ned på lång tid. Plastinvasionen är ett hot mot allt liv i och vid våra sjöar och hav. En plastmugg 

kan finnas kvar i 100 år. 

Varje år drunknar eller skadas tusentals sjöfåglar, fiskar och däggdjur för att de har fastnat i 

plastförpackningar. Andra svälter efter att de har svalt plastkulor som får dem att känna sig mätta och då äter 

de inte ordentligt. 

Vi i CSS tänker därför dra vårt strå till stacken och börja plastsanera vår tillvaro i klubbstugan. 

 

Engångsmuggar i plast kommer fasas ut och ersättas av pappersmuggar när vi har större samlingar som vår 

och höstmöte. Porslinskoppar, muggar och dricksglas finns i skåpet när du som medlem är upp vid stugan 

och tar en fikapaus. 

Engångsbestik kommer förvinna och i lådorna kommer endast finnas rostfria bestik. 

 

Ett diskställ är inhandlat och färdigutspädd diskmedel finns i sprayflaska. Bara spraya, diska, skölj av, torka 

och tillbaka skåpet igen. En liten egen insats för att hålla vår miljö lite plastfriare. 

Har du slitna tampar på båten? Byt dem och återvinn de gamla, eftersom mikroplast lossnar från slitna 
tampar. Och när du ändå passar på att byta tampar kan du satsa på nya av hampa eller bomull så slipper du 
sprida sånt som naturen inte kan bryta ned. 

Andra ”små” saker som du kan göra för att minska plastanvändandet är tex: 
 
Använd tändstickor. Tomma tändare är bland det vanligaste föremål som hittas på stränder runt om i 
världen. 

Slopa plastpåsen. Plastpåsar är en av havets största fiender. Speciellt besvärliga är de för djur som misstar 
påsarna för föda. 

Undvik oekologiska bottenfärger. Många bottenfärger för båtar innehåller både plast och giftiga 
kemikalier.  

Använd fast tvål framför flytande. Flytande tvål kommer oftast i plastförpackningar, som sedan slängs.   

Sist men inte minst, utan en Självklarhet - Släng inte plast i naturen – det mest effektiva tipset. Ser du 
plast eller skräp där det inte ska vara. Gör ALLA (både djur och människor) en tjänst och plocka med det till 
en soptunna.  

Här finns länkar fler tips som naturskyddsföreningen har lagt ut på sin hemsida 

https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/var-verksamhet/miljoanpassat-batliv/ 

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/6-satt-att-slippa-bottenmala 

 

 


