
De Danske Strande Projekt start 2017 – ingen slut dato.

Sammen med danskerne undersøger vi de danske strande for plast og andet affald.

Flere gange årligt er vi ude og
tage prøver af sandet fra 
strandene og via vores
hjemmeside opfordrer vi
jer til at skrive til os hvis i 
oplever at en strand eller 
anden lokation der kunne bruge
en hjælpende hånd.

Vores prøver og test resultater
publiceres hvert år.

Sidste test blev lavet i Februar
2020 hvor vi fandt mikro plast
i 77% af prøverne.

Projekt Indus Projekt start 2019 – ingen slut dato

Vores først udenlandske projekt. Forskning viser at floderne står for 90% af plast udledningen til 
vores Oceaner. Floden Indus er på top 3 af de mest forurende floder. Hvis ikke vi forebygger er det 
en skrue uden ende. Derfor har vi sat et opsamlings net ud over floden hvor affaldet ledes og 
grabbes op på en lastbil. Se en drone video og mere information her 
https://www.oceans2clean.com/forside/projekt-indus-base-1/

Projekt Ganges Projekt starte 2020 – udskudt pga Covid 19

Floden Ganges er også på listen over de mest forurende floder. Der bor millioner af mennesker 
langs floden som bruger floden som deres affaldsbeholder. Når regntiden kommer så skylles alt 
affaldet ud i det indiske ocean og med tiden samles det i store plast supper.
Fra floden Citarum kan du se en film hvorfor vi fokuserer på flodene.
https://www.oceans2clean.com/forside/floden-citarum/

The Ambiance Project Projekt start 2019 – ingen slut dato

The Ambiance Project er et samarbejds projekt. Organisationen er hjemmehørende på Trinidad og 
Tobago. Øerne som er hårdt ramt af affald langs strandene. Samarbejdet med The Ambiance Project
kan følges her.
https://www.oceans2clean.com/forside/trinidad-tobago/
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World Cleanup Day Projekt start 1997 – ingen slut dato

Hvert efterår afholdes World Cleanup day i hele verden. Oceans2clean er selvfølgelig med og 
arrangerer flere opsamlinger i hele Danmark. Vores Ocean cleaner ambasaddører er nemme at 
kende.
Flere lande kommer til og vi hjælper til at med at få så mange opsamligner verden over.
World Cleanup Day kan følges på vores hjemmeside.

Danmark Rydder op Projekt start 2019 – ingen slut dato

Hver forår afholder vi forårs rengøring i Danmark. 
Vi inviterer på de sociale medier og vores hjemmeside
til en ordentlig omgang rengøring. Vi stiller op med 
handsker og poser. 

Vi har dykkere i åer og i de indre havne. Langs strandene
går vi ture.

Du kan følge med på Oceans2clean.

Overskuddet fra salget af Danmark rydder op armbåndet
går ubeskåret til handsker, poser osv.

   Danmark rydder op

The Seabin Projekt - DK Projekt start 2021 – ingen slut dato

Vi opstiller et vis antal affalds skimmere i de danske havne. De såkaldte seabins ligger i overfladen 
som en affalds beholder og samler affalddet som svømmer rundt.

Vi arbejder hårdt på at blive klar. Både med tilladelser og funds ansøgninger. Ligeledes på at vise 
alle jer der støtter os, dette fantastiske projekt.

Tel: 31 315 615 – www.oceans2clean.com 


