Säker skräpplockning längs kusten
Tips för sjösäkert skräpplockande
•
•
•

Ha gärna sällskap så att ni kan hjälpa varandra om det behövs. Dessutom är det trevligt!
Förvara mobilen i plastpåse eller vattentätt fodral, så kan du larma om du behöver, även om
mobilen skulle hamna i vattnet.
Se upp för hala klippor och bryggor. Undvik att plocka det du inte kan nå på ett säkert sätt.

Döda eller skadade djur
•

•

•
•

Rapportera in fynd av döda vilda djur. Vilda djur rapporteras till Statens
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) med undantag för sälar och tumlare som
rapporteras till Naturhistoriska Riksmuseet (NRM). Tumlare, och andra djur som
tillhör ”statens vilt” anmäls till polisen. För att hitta rätt plats för rapportering,
besök www.sva.se/kusträddarna
Vid hantering av döda vilda djur, använd handskar eller vräng en plastsäck/
plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt. Tänk på god hygien och att
hantera materialet i väl ventilerat utrymme, gärna utomhus.
Hantera döda eller skadade djur med försiktighet.
Om du hittar intrasslade och/eller skadade djur kan du ringa din kommun eller
polisen (telefon: 114 14) för att få råd om hur du ska bära dig åt.

Olycka eller skada
•
•

Livshotande eller allvarlig skada ring: 112
Sjukvårdsrådgivning: 1177
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Se upp för farligt skräp

Vassa föremål
som sprutor eller
bitar av krossat
glas. Hantera med
försiktighet.

På bilden ser du en klump paraffin. De
är helt ofarliga men kan lätt förväxlas
med senapsgas, som kan forma hårda,
bärnstensfärgade klumpar. Dessa är mycket
giftiga och ska inte vidröras.

Nödraket eller andra
explosiva föremål kan
utlösas och skada både
dig och de som står i
närheten.
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Cyanidkapslar från andra världskriget
är mycket ovanliga men också mycket
giftiga.

Handgranater är mycket ovanliga fynd
men om så sker ska du ringa 112 direkt.
Rör inte föremålet och håll avstånd, sätt
dig och andra i säkerhet.

