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Problembild och vision 2019  

Problembild (Sammanfattning)
• Längs leder, skoter och vandringsleder
• Lägerplatser
• Stuguthyrning
• Resväg till destinationer inkl rastplatser
• Kommunens ÅVS-tömningar följer inte 

beläggningen
• Vintertid: Skidanläggningar

Vision
• Ingen skräpar ner i Dalafjällen
• Noll-tolerans mot nedskräpning
• En levande frisk natur för kommande 

generationer
• Ett vykortssamhälle
• Det man tar med sig hem tar man med sig ut

Typ av skräp 
• Matförpackningar
• Dryckesförpackningar
• Snus och fimpar
• Hundbajspåsar

Vem skräpar ner
• Svenska turister
• Utländska turister
• Fiskare
• Vandrare
• Skoteråkare
• Bärplockare



Workshop 2020

• Kommunikation
• Vems ansvar är det att förse besökarna med rätt information 
• Gemensamt material till hemsidor och sociala medier där vi kan komma med enkla tips till förändring. 
• information om bra steg o aktiviteter som andra anläggningar har tagit för att minska påverkan på miljön, 

behöver inte vara skidanläggningar.
• Infrastruktur

• Vems ansvar är det att förse besökarna med rätt möjligheter för att inte skräpa ner. 
• Det vore bra att prata om hur vi ska göra med soptunnor och återvinningsstationer/sopstationer. Var ska 

de finnas? 
• Besökare vill inte åka hem med sopor i bilen. Vi kan inte ha en massa soptunnor heller, då ingen har 

personal att sköta om tömning. Hur löser vi logistiken?



• Kommunikation

• Infrastruktur

• Mäta skräpet

• Besökaren och hur denne kan nås i olika stadier 

• Håll Sverige Rent har drivit projektet Rena Fjäll med syftet att minska nedskräpning i 
fjällen och sprida inspiration och engagemang för hur fjällresenären kan förbereda sig 
för att minimera sitt skräp

Håll Fjället Rent
Med visionen: “Ingen skräpar ner i Dalafjällen”



• Clean up vid kampanjstart i Fulufjället den 15 juni

• Clean up den 19 september på  Håll Sverige Rent Dagen i 
Kebnekaise. 

• Tillsammans med STF bjuder vi på kaffe & bulle till 
människor som plockar skräp

• Vi sätter upp påsholkar i fjällen tillsammans med STF 
och Naturum. 

Övrigt 





SJ

Brickbord, A3 & digitala skärmar

18 maj - 14 juni Hygienartiklar

15 juni - 16 aug Mat och påsen



Affischer och social media



Tips för en skräpfri upplevelse – Affischer 



Tänk på djuren släng inget skräp i naturen

”Varje år hamnar mängder av skräp i den svenska naturen. Engångsförpackningar, 
plastpåsar och aluminiumburkar blir kvar i hundratals år och skadar naturen och alla djur 

som lever där. Så nästa gång du går ut i naturen, kom ihåg att allt du tar med dig ut också ska 
följa med hem igen.”

Användas som tryckta affischer eller digitalt i sociala medier 


