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Marin forsøpling - hensikten og utfordringene

med å rydde

Marin forsøpling er et globalt problem som er utfordrende å håndtere. Vi har alle et
ansvar for å holde havet og det marine miljøet rent. I Norge er det mange som bidrar
i oppryddingsarbeidet og legger ned utallige arbeidstimer for å rydde langs kysten,
dette står det stor respekt av.

Vi vet at det nytter å rydde. Ved å fjerne marint avfall fra kystområder og strender
hindrer vi at fugler og dyr vikler seg inn i det eller spiser det. I tillegg er
oppryddingen nyttig for å forhindre at avfallet havner tilbake i havet og spres videre.
Plastavfall som ikke samles opp, vil brytes ned til mikroplast og nanoplast og til slutt
tas opp i næringskjedene.

Å rydde på en strand eller langs kysten kan være en enkel sak, men det kan også
være svært utfordrende. Begrepet strandrydding favner bredere enn rydding av en
strand. Norges kystlinje består av ulike typer natur og mange utilgjengelige og
sårbare områder. Det finnes ulike strandtyper, svaberg, sivområder, fjell,
utfordrende terreng å ferdes i og avsidesliggende viker der du må ha båt for å
komme til. Veilederen er også relevant for rydding av vann og vassdrag hvor du kan
møte andre utfordringer.

Noen steder er lett tilgjengelig og kan ryddes av privatpersoner og frivillige. I andre
mer krevende områder er det høyere krav til kompetanse, erfaring, systematisk HMS-
arbeid og utstyr. Da vil det være behov for at arbeidet utføres av profesjonelle
ryddeaktører. Hvem som bør rydde, kommer også an på omfanget av og type
forsøpling.

Å delta i strandryddeaksjoner kan gi fantastiske naturopplevelser, et godt fellesskap
med andre og følelsen av å bidra i arbeidet for et rent hav.

Om veilederen
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Forsøplet rullesteinstrand i Finnmark. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Hensikt og målgruppe

Senter for oljevern og marint miljø har utarbeidet en nasjonal veileder som beskriver
god praksis for opprydding av marin forsøpling. Hensikten med veilederen er å
ivareta helse og sikkerhet for ryddepersonell, ivareta miljøet og effektivisere
planlegging og gjennomføring av oppryddingsarbeidet.

Veilederen er laget for aksjonseiere og ryddepersonell, men kan også være nyttig for
andre målgrupper. Med aksjonseier menes den som planlegger og organiserer en
ryddeaksjon. Det er mange forskjellige måter å bruke veilederen på.
Grunnprinsippene i veilederen gjelder for alle typer ryddeaksjoner, enten de er store
eller små. Skal du for eksempel ut å rydde en strand med en skoleklasse eller
gjennomføre en større profesjonell opprydding på et mer utilgjengelig sted, kan det
være relevant å bruke forskjellige deler av veilederen. Hvis du er deltaker på en
ryddeaksjon, kan du få tilstrekkelig informasjon gjennom artikkelen En ryddeaksjon
og Sjekkliste for ryddepersonell. Er du aksjonseier kan du ha nytte av å lese gjennom
flere artikler og begge sjekklistene.

Kort om oppbygning av veilederen

Veilederen består av artikler og sjekklister. Det finnes en sjekkliste for deg som er
arrangør av en ryddeaksjon og en for deg som er deltaker på en ryddeaksjon.
Artiklene inneholder bakgrunnsstoff om relevante tema.

Artikler og sjekklister:

En ryddeaksjon 

Sjekkliste for aksjonseier 

Sjekkliste for ryddepersonell 

Planlegging av strandrydding 

Helse og sikkerhet for personell

Miljøvurderinger

Rydde

Rent hav

Avfallshåndtering 

Ansvar, plikter og rettigheter 
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Verneområder 

Kulturminner 

Støtteordninger 

Praktiske tips 

Avgrensninger

Marin forsøpling er alt fast materiale fra menneskelig aktivitet som er forlatt eller på
annen måte havner i det marine miljøet. Beholdere med avfall i væskeform, som
spillolje og andre kjemikalier, er også marin forsøpling i denne sammenhengen.
Marin forsøpling inkluderer både avfall fra sjøbaserte og landbaserte kilder som
ender opp i det marine miljøet.

Denne veilederen tar for seg opprydding av eierløst avfall, det vil si avfall som man
ikke kjenner kilden til. Vi kaller det eierløst fordi det ikke kan spores til en person
som juridisk kan oppfattes som eier av avfallet. Oppdager du forsøpling utenfor en
bedrift eller du vet hvem forurenseren er skal du melde inn forsøplet område til
kommunen som er lokal forurensningsmyndighet eller Statsforvalteren.

Rydding av marin forsøpling på Svalbard er ikke behandlet eksplisitt i denne
veilederen. Her er Sysselmannen en viktig aktør, og det noen spesielle regler og
faremomenter som må tas hensyn til.

Takk

Vi ønsker å rette en stor takk til de som har bidratt i arbeidet med veilederen;
Oslofjordens Friluftsråd, Bergen- og Omland Friluftsråd, Lofoten Avfallsselskap,
Naturvernforbundet, Tromsø kommune og In The Same Boat.

Flere aktører har allerede utarbeidet veiledere for strandrydding, og vi vil også
gjerne rette en takk til organisasjonene som står bak de veiledere vi har hentet
inspirasjon fra.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Om opprydding

Vi vet at det nytter å rydde. Ved å fjerne marin forsøpling fra kystområder og
strender hindrer vi at fugler og marine dyr vikler seg inn i det eller spiser det. I tillegg
er opprydding nyttig for å forhindre at avfallet havner tilbake i havet og spres videre.
Plastavfall som ikke samles opp, vil brytes ned til mikroplast og nanoplast og til slutt
tas opp i næringskjedene.

Å rydde en strand eller langs kysten kan være en enkel sak, men det kan også være
svært utfordrende. I denne artikkelen oppsummerer vi noen forhold som
strandryddere bør ha kjennskap til.

Rydde og Rent hav

Rydde er et digitalt verktøy for å
opprette og ha oversikt ryddeaksjoner
og registrere innsamlet avfall. Rydde
inneholder oversikt over planlagte og
gjennomførte ryddeaksjoner,
ryddestatistikk, nærmeste avfallsselskap
og gir mulighet til å melde inn
forsøplede områder. I Rydde kan du selv
opprette ryddeaksjoner og invitere
andre til å delta. Rydde finnes både som
webløsning og app for mobil.

Rydde finnes også som app. Foto: Senter for
oljevern og marint miljø

Rent hav er en digital karttjeneste med nyttig informasjon til deg som skal planlegge
og gjennomføre ryddeaksjoner.

En ryddeaksjon
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Dette kan alle gjøre i Rent hav:

Se oversikt over ryddeaksjoner.

Få oversikt over nasjonal miljøinformasjon som bør benyttes ved planlegging av
ryddeaksjoner.

Rent hav er fortsatt under utvikling og nye funksjoner vil bli tilgjengelig etter hvert.

Lov og regelverk

Det er ikke utarbeidet egne lover og forskrifter som kun regulerer strandrydding.
Likevel må du som strandrydder forholde deg til ulike lover som også gjelder for
strandrydding:

Forurensingsloven

Arbeidsmiljøloven

Friluftsloven

Naturmangfoldloven

Dyrevelferdsloven

Kulturminneloven

Sjøloven

Småbåtloven

Skipssikkerhetsloven

Motorferdselsloven

Vegtrafikkloven

Alle må følge kravene i disse lovene og tilhørende forskrifter.

Helse, miljø og sikkerhet

Målet er å gjennomføre strandrydding på en forsvarlig måte uten skader på
personell. Aksjonseier har et ansvar for å ivareta sikkerheten til alle som deltar i
ryddeaksjonen.

For å ivareta sikkerheten må du vurdere risikoen ved ryddeaksjonen. Tre enkle
spørsmål er kjernen i risikovurderinger:

Hva kan gå galt?

Hva kan vi gjøre for å unngå dette?

Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer?

Ved å svare på disse tre spørsmålene får du et godt utgangspunkt for å planlegge og
gjennomføre ryddeaksjonen slik at sikkerheten blir ivaretatt.

Som deltaker i en strandryddeaksjon må du følge informasjon som blir gitt, ta vare
på egen sikkerhet og være varsom med miljøet. Ha på hensiktsmessige klær, sko og
verneutstyr og sørg for å ha med nok mat og drikke.

1.

2.

3.
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Allemannsretten gir rett til fri ferdsel i
utmarksområder, men du kan ikke alltid
rydde når, hvor og hvordan du vil.
Friluftsloven stiller krav om hensynsfull
og varsom ferdsel, og det gjelder også
for deg som strandrydder.
Naturmangfoldloven har en generell
aktsomhetsplikt og det betyr at du skal
opptre aktsomt, gjøre deg kjent med
naturverdiene du kan påvirke under
ryddeaksjonen, og gjøre det du kan for å
unngå at ryddeaktiviteten påfører skade
på naturmangfoldet. Målet er at du
etterlater naturen i bedre tilstand etter å
ha gjennomført rydding, med få spor
etter ryddingen

Vis aktsomhet for ikke å forstyrre dyr og fugler.
Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Planlegging av ryddeaksjon

God planlegging legger grunnlaget for en vellykket gjennomføring av en ryddeaksjon.

Viktige spørsmål i planleggingsfasen:

Hvor skal dere rydde?

Hvem skal delta i ryddeaksjonen?

Når skal dere rydde?

Er området vernet, og hvilke vernebestemmelser gjelder?

Er det fredede kulturminner i området?

Kjenner du området eller bør du dra på befaring før ryddeaksjonen?

Hvordan skal ryddepersonell komme seg til ryddeområdet?

Hva slags utstyr til trenger du å ta med til plukkingen?

Hva slags førstehjelps- og nødutstyr trenger du å ta med?

Hvordan organisere selve ryddingen?

Hvordan skal avfallet transporteres og håndteres?

Hvem bør du kontakte og snakke med på forhånd?

Hvordan skal du informere alle deltakerne om praktiske forhold?

Hvordan er værvarselet og tidevannsforholdene?

Hold Norge Rent deler ut ryddepakker med sekker, hansker og informasjonsmateriell
til frivillige ryddere. Noen avfallsselskaper tilbyr gratis ryddeutstyr, som hansker,
gjennomsiktige sekker og storsekker til frivillige. Hvis du må skaffe eget ryddeutstyr,
finner du oversikt over utleveringssteder for ryddepakker i Rydde.

Opprett planlagte ryddeaksjoner i Rydde og avklar hvordan registrering av avfallet
skal gjennomføres. Du bør i det minste planlegge å registrere hvilket område som er
ryddet, hvor mye som er ryddet i volum og vekt og hvor mye tid som er brukt.
Ønsker du å bidra med data til folkeforskningen om marin forsøpling må du også
registrere hva slags type avfall du har plukket på funnskjema i Rydde. 

Organisering av ryddeaksjon
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Forskjellige typer ryddeaksjoner har ulike behov for organisering avhengig av bl.a.
antall deltakere. Ved større ryddeaksjoner må du som aksjonseier organisere
oppryddingen på en effektiv måte. Hvis ikke aksjonseier leder ryddeaksjonen selv,
må han utpeke en ryddeleder. Avgrens ryddeområdet og rydd systematisk ved å dele
området inn i sektorer og fordel personell i lag eller grupper som rydder hver sin
sektor. Du kan merke opp sektorene slik at alle ser hvor de skal rydde.

Avtal hvor sekker skal lagres og informer alle om det. Hvis området er stort, kan det
være hensiktsmessig å ha flere steder å lagre sekker. For å redusere behovet for å
bære sekker, er det lurt å rydde systematisk fra ytterkant av et område mot
oppsamlingsplass for sekker.

Plukking av pakkebånd. Foto: Senter for oljevern og
marint miljø

Gjennomføring av

rydding

Før oppstart av rydding i en ryddeaksjon
med flere deltakere bør det være en
felles praktisk orientering om
gjennomføring og sikkerhet under
rydding. Orienteringen bør blant annet
inneholde avgrensning av
ryddeområdet, hva som skal ryddes,
hvordan ryddingen skal organiseres,
sortering av avfall, oppsamlingsplass for
søppel, møtested og tidspunkt for
avslutning av ryddeaksjonen.

Under selve ryddeaksjonen må alle være oppmerksomme og forsiktige og ta vare på
sin egen sikkerhet. Ryddingen må ikke gjennomføres på en måte som fører til
ulemper for vegetasjon, planter, fugler eller dyr. Ved manuell rydding bør søppel
legges i gjennomsiktige søppelsekker. Hvis avfallet skal leveres til gjenvinning, kan
det være behov for å sortere avfallet når det ryddes. Dette må det i så fall informeres
om før ryddingen starter. Ikke fyll sekkene mer enn at de kan lukkes og knytes igjen.
Vær forsiktig ved håndtering av tunge sekker.

Plukke eller la ligge?

Utgangspunktet for all strandrydding er at et ryddet området skal framstå som rent,
det vil si uten synlig forsøpling. Du vil finne forskjellige typer søppel når du rydder.
Avfall som ligger åpent tilgjengelig kan du plukke rett i søppelsekker, men vær
forsiktig når du finner farlig avfall. Farlig avfall skal behandles iht. retningslinjer for
håndtering av ulike typer avfall. Ubehandlet treverk kan du la ligge.
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Små plastbiter som plastpellets, små
taufibre og isoporkuler er tidkrevende å
plukke og vil ofte være innfiltret i
vegetasjon, tangvaser eller blandet i
jordsmonnet, men bør plukkes så lenge
det er praktisk mulig. Aksjonseier bør
vurdere tidsbruken ved å plukke de små
plastbitene og avklare om de skal
plukkes.

Hvis du finner store og tunge
gjenstander som du ikke kan plukke eller
fjerne på annen måte, må du registrere
dem i Rydde. Båtvrak er en egen
kategori i Meld fra-funksjonen i Rydde.
Båtvrak bør også meldes til kommunen.

Plukking av små plastbiter er tidkrevende. Foto:
Senter for oljevern og marint miljø

Vær varsom med vegetasjonen

Finner du avfall som er helt eller delvis nedgravd eller overgrodd av vegetasjon, må
du vurdere om du skal fjerne det helt eller delvis, eller la det ligge. Vurderingen må
ta hensyn til om det fører til vesentlige inngrep i naturen, hvor tungt og tidkrevende
det er å fjerne avfallet helt. Større gjenstander som garn, nøter eller trosser som
ligger delvis nedgravd eller overgrodd, kan du kutte i stykker og fjerne den synlige
delen. Andre overgrodde gjenstander som plastkanner, plastflasker og isoporbiter
kan du ofte plukke ved å skyve vegetasjonen til side. Hvis slike gjenstander går i
oppløsning, må du plukke opp bitene.

Vurder miljøkonsekvensen ved rydding av isopor som er overgrodd av gress. Foto: Senter for oljevern og
marint miljø

Farlig avfall

Farlig avfall må håndteres forsiktig og transporteres forsvarlig i egnet beholder. Barn
og ungdom skal ikke håndtere farlig avfall.
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Etterlatt bilbatteri i naturen. Foto: Senter for
oljevern og marint miljø

Eksempler på farlig avfall er:

Flytende væsker som spillolje, andre
kjemikalier og giftige stoffer

Nåler, sprøyter og andre spisse
gjenstander

Gassflasker

Eksplosiver og bombe- eller
minelignende gjenstander

Bilbatterier

Ampuller med giftig innhold

Hvis du er i tvil om hva du har funnet og om det er trygt å plukke, skal du holde
avstand og la gjenstanden ligge. Registrerer funnet med beskrivelse, lokalisering og
gjerne bilde av gjenstanden og varsle politiet om funnet.

Nyttig utstyr

Selv om du kan plukke mye av avfallet rett i sekken, kan følgende utstyr være nyttig:

Kniv (gjerne med taggete blad)

Ryddeklyper

River eller potetgreip

Spade

Spett

Øks

Baufil eller tursag

Klo til å dra ut tau

Tømmersaks

Refleksvester

Knebeskyttere

Vadere eller tørrdrakt

I områder med mye smått søppel, for eksempel plastpellets, kan det være aktuelt å
bruke løvblåser, industristøvsuger og sil eller sikt. Ved bruk av denne type utstyr må
du være forsiktig så du ikke fjerner biologisk materiale, små dyr og insekter.

Plast i jordsmonnet

I noen forsøplede områder ligger forsøplingen lag på lag i jordsmonnet og det vil
være behov for tyngre maskiner og spesialutstyr for å fjerne forsøplingen. Maskinell
rydding med større maskiner kan ikke gjøres uten å undersøke hvilke lover og regler
som gjelder for området som skal ryddes. Det er viktig å vurdere
miljøkonsekvensene av slike større inngrep og de er som regel søknadspliktige.
Arbeidet må utføres så skånsomt som mulig. Rydding med maskiner og spesialutstyr
bør utføres av personell med erfaring i å bruke utstyret og kompetanse til å vurdere
miljørisikoen ved maskinell opprydding.
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Registrer i Rydde

Registrer relevant informasjon om ryddeaksjonen i Rydde. Du kan velge om du vil
registrere bare ryddested, antall deltakere, volum og vekt, eller om du vil delta i
folkeforskning og registrere funn i et funnskjema i Rydde. Du kan registrere i
funnskjema ved å bruke Ryddeappen i felt når du rydder, eller registrere funn i
ettertid.

Transport og håndtering

av avfall

En ryddeaksjon er ikke ferdig før avfallet
er fraktet bort fra ryddestedet og levert
til avfallsmottak. Alt avfall må leveres til
godkjent avfallsmottak og håndteres av
et avfallsselskap. 
Hvis sekkene med avfall skal hentes på
et senere tidspunkt, må du inngå avtale
om henting og transport. Husk å sikre
avfallet på hentepunkt så det ikke spres
utover av vær, vind, bølger, fugler eller
dyr. Matavfall bør tas med hjem for å
unngå at fugler og dyr roter i sekkene
for å finne mat

Lasting av avfall om bord i båt. Foto: Senter for
oljevern og marint miljø

Avslutning av ryddeaksjon

Når du avslutter en ryddeaksjon i felt, er målet at du etterlater naturen i bedre
tilstand enn før ryddingen og med få spor etter aksjonen. Det er god praksis å ha en
felles avslutning med alle deltakerne og oppsummere erfaringene fra ryddeaksjonen.

Når avfallet er hentet kan du avslutte aksjonen i Rydde.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Skal du organisere en ryddeaksjon?

Tidlig planlegging

Hvor skal dere rydde

Hvem skal rydde

Når skal dere rydde

Vurder om det er behov for befaring
på ryddestedet

Sjekk om området er vernet

Sjekk vernebestemmelser dersom
området er vernet

Vurder hva dere trenger av utstyr

Vurder behov for forsikring

Vurder behov for logistikk og
transport

Sjekkliste for aksjonseier
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Dialog og samhandling

Ha dialog med grunneier ved behov

Ha dialog med Statsforvalteren eller
kommunen om verneområder

Ta kontakt med et avfallsselskap om
levering av avfall

Involver noen med lokalkunnskap

Planlegg transport av

ryddepersonell

Definer oppmøtested for de alle som
skal delta

Planlegg transport fra oppmøtested
til ryddeområdet

Sjekk regler og forskrifter for
transport

Sjekk parkeringsmuligheter

Organiser rydding og

avfallshåndtering

Avgrens ryddeområdet

Planlegg organisering av rydding

Planlegg forsvarlig lagring av avfall

Organiser transport av avfall fra
ryddested

Organiser levering av avfall
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Bruk av Rydde

Registrer aksjonen i Rydde

Avklar hva dere skal registrere

Avklar hvem som skal registrere

Vær og vind

Sjekk værvarsel

Sjekk tidevann

Sjekk bølgevarsel

Informasjon til deltakere før

aksjonen

Oppmøtested og tidspunkt

Varighet på ryddeaksjonen

Kontaktinformasjon til aksjonseier

Hva de må ta med
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Husk å ta med!

Avfallssekker

Storsekker ved behov

Egne sekker til matavfall

Nødvendig verneutstyr som hansker,
redningsvester, vernebriller og
refleksvester

Ryddeutstyr som kniv, øks og spett

Kommunikasjonsutstyr

Førstehjelpsutstyr

Transport av personell

Sørg for sikker transport av personell

Bruk redningsvest i båt

Ta nødvendige forholdsregler ved
båttransport

Når dere rydder

Gi praktisk orientering om
gjennomføring av rydding

Gå gjennom sikkerhet under rydding

Avtal tidspunkt for avslutning

Ha oversikt over ryddepersonell

Ivareta helse og sikkerhet

Ha en sikkerhetsansvarlig tilgjengelig
i tilfelle uønskede situasjoner

Organiser eventuell felles mat og
drikke

Registrer i Rydde
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Etter aksjonen

Ha felles avslutning og
oppsummering

Lagre avfallet forsvarlig til det blir
hentet

Sørg for sikker transport av avfall

Ta matavfallet med hjem

Registrer i Rydde hvis du ikke gjorde
det underveis

Avslutt aksjonen i Rydde når du er
ferdig

Registrer forsøplet område i Rydde
hvis det er behov for mer rydding

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.

17



10.6.2021 Sjekkliste for ryddepersonell | Senter for oljevern og marint miljø

https://www.marintmiljo.no/artikkel/sjekkliste-for-ryddepersonell/ 1/3

Skal du ut å rydde eller delta på en ryddeaksjon?

Før du drar

Planlegg transport til oppmøtested

Last ned Rydde og aktiver din bruker

Ha på hensiktsmessige klær

Ha på sko tilpasset terrenget du skal
gå i

Se sjekkliste for aksjonseier hvis du
selv organiserer ryddeaksjonen

Sjekkliste for ryddepersonell
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Ta med

Hansker hvis du ikke har fått beskjed
om at det blir utdelt

Avfallssekker hvis det ikke blir utdelt

Godt med mat og drikke

Solbriller og solkrem

Ekstra klær hvis det regner eller er
kaldt

Eventuelt også førstehjelpsutstyr

Tenk sikkerhet når du rydder

Vær oppmerksom og forsiktig

Ta vare på egen sikkerhet

Bruk hansker

Bruk redningsvest ved behov

Bruk vernebriller eller annet
verneutstyr ved behov

Vær oppmerksom på arbeidsstilling,
varier hvordan du sitter og står

Gå gjerne to og to

Håndtering av avfall

Ikke fyll sekkene mer enn at du kan
knyte og transportere dem

Ikke kast matavfall i sekkene, da
risikerer du at dyr drar avfallet
utover

Finner du store tunge ting, meld inn i
Rydde og la det ligge

Registrer avfallet i Rydde
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Farlig avfall

Vær oppmerksom på farlig avfall:

Spisse og skarpe gjenstander

Flasker eller dunker med ukjent
innhold

Eksplosiver

Bilbatterier

Gassflasker

Finner du noe du ikke vet hva er, la det
ligge og meld fra til Politiet eller
aksjonsleder.

Etter at du har ryddet

Gi beskjed til aksjonseier før du drar

Etterlat naturen i bedre tilstand enn før
ryddingen med få spor etter aksjonen.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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God planlegging legger grunnlaget for en vellykket gjennomføring av
en ryddeaksjon. Detaljnivået må tilpasses hver enkelt ryddeaksjon.

I tidlig planlegging må du tenke på:

Hvor skal dere rydde

Hvem skal rydde

Når skal dere rydde

Er det behov for befaring på ryddestedet

Er området vernet

Vurder hva dere trenger av utstyr

Vurder behov for forsikring

Dialog og samhandling

Transport av personell og avfall

Hvor skal dere rydde

Når du velger et område for
ryddeaksjon, bør du velge et område
som er forsøplet. Hvis du ikke er kjent i
et område, kan du få gode råd og tips fra
noen med lokalkunnskap. Det kan være
innbyggere, fiskere, kommunen,
avfallsselskap, friluftsråd, lokale lag og
foreninger eller andre som organiserer
rydding i et område.

Dollyrope innfiltret i vegetasjon på forsøplet
strand. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Planlegging av strandrydding
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Gjennom den nasjonale ordningen Min bit av Norge kan du adoptere en strand eller
et område og sørge for å holde det rent.

I Rydde finner du informasjon om planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner i et
område, og du kan se hvor det er meldt inn forsøpling. Aksjonseier må opprette
ryddeaksjonen i Rydde når ryddestedet er bestemt slik at andre får vite om aksjonen.

Velg ryddeområde etter hvem som skal ut å rydde. Er det en skoleklasse som skal ut,
bør du velge et område med enkel adkomst og god fremkommelighet, men hvis det
er erfarne ryddere kan du velge et mer krevende ryddeområde.

Velg ryddeområde etter hvem som skal ut å rydde. Foto: Senter for oljevern og marint miljø.

Hvem skal rydde

Hvem som skal rydde et område avhenger av forholdene på ryddeområdet, mengde
og type søppel og hvor tilgjengelig området er. Rydding på utilgjengelige steder og i
sårbare områder bør utføres av erfarne ryddere eller profesjonelle ryddeaktører.
Rydding i lett tilgjengelige områder med lav risiko kan utføres av frivillige. Du må
invitere deltakere som har forutsetninger til å rydde området som er valgt.

Når du planlegger må du ta hensyn til hvem og hvor mange som skal delta i
ryddeaksjonen. Hvis det er erfarne strandryddere kan du planlegge på en annen
måte enn om det er personer som ikke har vært med på strandrydding og trenger
mye veiledning og oppfølging. Hvis en ryddeaksjon er åpen for deltakelse av frivillige,
bør du informere aktuelle deltakere.

Når skal dere rydde

Det er flere forhold som påvirker når et område kan ryddes:

Årstid

Værforhold

Lysforhold

Bølge- og tidevannsforhold

Hensyn til flora, fugle- og dyreliv, f.eks. hekkeperioder for fugl

Eventuelle ferdselsforbud i verneområder
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Velg et tidspunkt som passer for de som skal være med og rydde, legg til rette for
gode arbeidsforhold for de som rydder og unngå at selve ryddingen får negative
konsekvenser for miljøet.

Er det behov for befaring?

Hvis du ikke er kjent i området kan det være hensiktsmessig å dra på befaring i
ryddeområdet som del av planleggingen. Befaring gir nyttig informasjon om flere
forhold som du bør ta hensyn til i planleggingen:

Hvor mye søppel er det?

Hva slags type søppel finnes i
området?

Hvor mange ryddere er det behov for
og plass til for å rydde området?

Hva er enkleste måte for adkomst til
området?

Hva slags type terreng er det i
området?

Hva slags utstyr er det behov for?

Hvordan frakte avfallet fra
ryddeområdet?

Er det er spesielle hensyn man må ta
i området?

Område med vanskelig adkomst på grunn av urolig
sjø. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Er området vernet?

Det er opprettet mange verneområder langs kysten. Du finner oversikt over
verneområder i ulike karttjenester, for eksempel Rent hav.  

Målene med verneområdene er å ta vare arter, naturtyper og landskap og beskytte
områdene mot uønskede inngrep. Formålet med vernebestemmelser for hvert enkelt
verneområde er beskrevet i verneforskriften for området og finnes på Lovdata.

Sjekk vernebestemmelsene for å finne ut om det er spesielle hensyn du må ta hvis
du skal rydde i verneområder. Du bør kontakte de som har forvaltningsmyndighet i
et verneområde før rydding for å varsle om at du vil rydde, og høre om det er
spesielle hensyn du må ta. 
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Behov for utstyr til

rydding

Aksjonseier må vurdere behovet for
nødvendig utstyr ved en ryddeaksjon.
Behovet avhenger av blant annet
ryddested og type avfall. Hver enkelt
deltaker har ansvar for å kle seg
hensiktsmessig og ha på egnet fottøy.

Minimumsutstyr ved enhver ryddeaksjon
er:

Avfallssekker for å plukke søppel i

Hansker (helst stikksikre)

Redningsvest ved båttransport

Førstehjelpsutstyr

Plukking av avfall i søppelsekk. Foto: Senter for
oljevern og marint miljø

Selv om du kan plukke mye av avfallet rett i sekken, kan følgende utstyr være nyttig:

Kniv (gjerne med taggete blad)

Ryddeklyper

River eller potetgreip

Spade

Spett

Øks

Baufil eller sag

Klo til å dra ut tau

Tømmersaks

Refleksvest

Knebeskyttere

Vadere eller tørrdrakt

I områder med mye smått søppel, f.eks. plastpellets, kan det være aktuelt å bruke
løvblåser, industristøvsuger og sil eller sikt. Vær forsiktig så du ikke fjerner biologisk
materiale, små dyr og insekter ved bruk av denne type utstyr.

Behov for forsikring

Når du arrangerer ryddeaksjoner, må du vurdere behovet for å inngå
forsikringsavtaler. Aktuelle forsikringer kan være ulykkesforsikring for strandryddere,
ansvarsforsikring for skade på tredjeparts eiendom og naturskade. Dette vil komme i
tillegg til forsikring av fartøy, kjøretøy og annet utstyr.

Dialog og samhandling

Det kan være behov for å få godkjennelse eller inngå avtaler med andre aktører før
gjennomføring av en ryddeaksjon. Vurder om det er behov for å kontakte og inngå
avtaler med:

24



10.6.2021 Planlegging av strandrydding | Senter for oljevern og marint miljø

https://www.marintmiljo.no/artikkel/planlegging-av-strandrydding/ 5/6

Grunneier hvis det er behov for å informere om aksjonen, be om eventuell
tillatelse til oppbevaring av avfall før henting, ved arrangementer og lignende.
Hvem som er grunneier der du skal rydde får du opplysninger om i
www.seeiendom.no eller hos kommunen.

Statsforvalteren, kommunen eller andre med forvaltningsmyndighet om
verneområder.

Avfallsselskap om levering av avfall.

Transportører for transport av ryddepersonell og/eller søppel.

Personer med lokalkunnskap som kan gi nyttig informasjon.

Andre aktører som koordinerer ryddeaksjoner.

Sørg for god informasjon til alle som skal delta i ryddeaksjonen. Informer om
oppmøtested og tidspunkt, varighet på ryddeaksjonen, kontaktinformasjon til
aksjonseier og hva deltakerne må ha med seg.

Planlegg transport av personell og avfall

Aksjonseier må vurdere behovet for transport av ryddepersonell og frakt av
oppsamlet avfall fra ryddested til godkjent avfallsmottak.

Lasting av avfall ombord i båt. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Transport av personell vil i hovedsak skje til fots, med bil eller andre kjøretøy, med
båt, eller en kombinasjon av dette. Aksjonseier må vurdere hvilke transportmidler
som er aktuelle å bruke, vurderer risikoen og planlegge transport fra oppmøtested til
ryddeområdet. Ved bruk av bil må du sjekke om det er parkeringsmuligheter. Ved
bruk av båt må du sjekke om det er mulig å legge til og fortøye båter på ryddestedet,
og om det er mulighet for ilandstigning fra båt. Ta hensyn til krav i forskrifter om
transport av personell på sjøen fra Sjøfartsdirektoratet.

Aksjonseier må planlegge for å levere avfallet til godkjente avfallsmottak. Aksjonseier
eller ryddepersonellet vil i mange tilfeller frakte og levere avfallet til godkjent
avfallsmottak. Hvis ikke, må aksjonseier inngå henteavtale med transportører som
kan frakte avfallet fra hentested til et godkjent avfallsmottak. Funksjonen
Hentepunkt i Rent hav kan brukes til dette av brukere med egen tilgang.

Endelig beslutning
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Ta hensyn til værvarsel, tidevannstabell og bølgevarsel når du tar en endelig
beslutning om gjennomføring av ryddeaksjonen.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Ansvar for helse og sikkerhet
Det er viktig å ivareta helse og sikkerhet til alle som deltar i strandryddeaksjoner.
Målet er å gjennomføre strandrydding på en forsvarlig måte uten skader på
personell. Risikoen for skader er avhengig av hvor man rydder, hvordan terrenget er,
værforhold, hva slags type avfall man finner og hvem som deltar i ryddingen.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og at det
ved planlegging og utforming av arbeidet skal legges vekt på å forebygge skader og
sykdommer. Etter en helhetsvurdering kan frivillige også anses som arbeidstakere
etter arbeidsmiljøloven. Derfor vil en aksjonseier ha ansvar for å forebygge ulykker
under ryddeaksjoner. Aksjonseieren skal sikre at ryddeaktiviteten blir planlagt,
organisert og utført i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven.

Aksjonseier har ansvar for å:
Forebygge ulykker

Planlegge arbeidsoperasjoner, vurdere risiko og gjennomføre tiltak

Vurdere behov for, og gjennomføre nødvendig opplæring

Vurdere om arbeidstiden er slik at sikkerheten er ivaretatt

Ta særlig hensyn til barn og ungdom

Deltakerne i en ryddeaksjon har ansvar for å:
Være oppmerksom og forsiktig og ta vare på egen sikkerhet

Følge informasjon som blir gitt om ryddingen

Bruke hensiktsmessig klær og verneutstyr

Ta med nok mat og drikke hvis det ikke blir utdelt

Helse og sikkerhet for personell
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Å vurdere risiko

Å vurdere risiko er viktig for å ivareta
helse og sikkerhet og forebygge ulykker
under en ryddeaksjon. Du må tilpasse
risikovurderingene ut fra hvilke farer
som er relevante for den ryddeaksjonen
du skal gjennomføre. Risikoen er
forskjellig om det er en skoleklasse som
skal rydde en strand i indre Oslofjord
eller erfarne ryddere som rydder et
utilgjengelig verneområde på kysten av
Finnmark. Ved å vurdere risiko får du et
bevisst forhold til hva som kan skje
under din ryddeaksjon, og kan vurdere
hvilke tiltak du må gjennomføre for å
ivareta sikkerheten til deltakerne.

Ferdsel i ulendt terreng innebærer risiko. Foto:
Senter for oljevern og marint miljø

Tre enkle spørsmål er kjernen i en risikovurdering:

Hva kan gå galt?

Hva kan vi gjøre for å unngå dette?

Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis det skjer?

Ved spesielt farlige, komplekse og uoversiktlige situasjoner eller når du er i tvil om
sikkerheten er godt nok ivaretatt, kan det være behov for mer grundige
risikovurderinger. Dette kan du gjøre ved å utføre en sikker jobb analyse (SJA).

Når du gjennomfører en SJA skal du gå systematisk og trinnvis gjennom alle
oppgaver og vurdere risikoelementer knyttet til dem. Du skal også iverksette tiltak
for å redusere risikoen når det er nødvendig. Du skal gjennomføre SJA før
ryddeaksjonen. Som hjelpemiddel for å gjennomføre en SJA kan du bruke et standard
SJA-skjema som du finner nederst i artikkelen.

Denne artikkelen handler om helse og sikkerhet for personell, men prinsippene for
risikovurdering bør du også bruke til å vurdere andre typer risiko. For eksempel til å
vurdere om rydding kan forstyrre dyr og fugler eller skade vegetasjon, kulturminner
eller eiendom.

1.

2.

3.
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Vind og bølger er risikomomenter. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Spørsmål 1 - Hva kan gå galt?

Første spørsmål handler om å kartlegge farer og vurdere hvilke hendelser som kan
oppstå under en ryddeaksjon. Når du skal vurdere hva som kan gå galt kan du bruke
denne sjekklisten. Listen er ikke uttømmende, og hva slags farer og hendelser du bør
vurdere vil variere mellom ulike ryddeaksjoner. Hensikten er å vurdere alle
risikomomenter som er relevant for din ryddeaksjon.

Risikomomenter

Generelle forhold:

Forhold på ryddestedet

Kommunikasjon og samband

Vær-, vind- og bølgeforhold

Tidevannsforhold

Ryddepersonellets erfaring

Stikk og bitt

Mangel på mat og drikke

Førstehjelpsutstyr og -kompetanse

Båttransport:

Transport av personell på sjøen

Er båtene egnet til din bruk

Av- og påstigning båt, ved kai,
mellom båter, på ryddested, o.l.

Fortøyning av båter

Båtførers erfaring

Sikkerhetsutstyr om bord i båter

Ferdsel i terreng:

Ferdsel i vanskelig terreng

Fallskader eller overtråkk

Personer kan bli borte

Person kan falle i vannet
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Opprydding:

Stikk- og kuttskader

Belastningsskader (ved å bære tungt
eller dra løs ting)

Klemskader

Nedkjøling og forfrysning

Håndtering av store og tunge
gjenstander

Håndtering av farlig avfall, f.eks.
kjemikalier, spillolje, sprøyter,
ampuller, spisse gjenstander,
sprengstoff og evt. ukjent innhold

Akutt sykdom

Transport og håndtering av avfall:

Forsvarlig lagring av avfall

Lasting av avfall til og fra båt

Forsvarlig transport av farlig avfall

Sjøtransport av avfall

Transport av avfall på land

Spørsmål 2 - Hva kan vi gjøre for å unngå dette?

Når du har fått oversikt over hva som kan skje, må du vurdere hva du kan gjøre for å
unngå at det skal skje.

Dette er generelle forhold du bør ivareta:

Sikker transport av personell

God organisering av rydding

Nødvendig opplæring og informasjon

God kommunikasjon

Riktig håndtering av farlig avfall

Hensiktsmessig bekledning og verneutstyr

Forsvarlig lagring og transport av avfall

Sikker transport av personell

Transport av personell kan foregå på ulike måter, til fots, med kjøretøy, med båt eller
helikopter. Sørg for at all transport skjer i henhold til krav og regler som gjelder og at
transportør kjenner til disse reglene. Sjøfartsdirektoratet forvalter regelverk som
regulerer ferdsel på sjøen som gjelder både kommersiell båttransport og fritidsbåter.
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Sjøvettreglene gir noen grunnleggende regler for hvordan du ferdes sikkert i båt.
Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt og
beskriver prinsipper for styring og seilas.

God organisering av rydding

Som aksjonseier bør du lage en plan for hvordan ryddingen skal organiseres og
gjennomføres. I planleggingen må du ta hensyn til hvem som deltar i oppryddingen.
Du må ta hensyn til om deltakerne er erfarne strandryddere som er vant til å ferdes i
naturen og håndtere marint avfall, om det er barn og ungdom, eller om det er
personer som ikke har deltatt på ryddeaksjoner tidligere.

Systematisk rydding av strand. Foto: Senter for oljevern og marint miljø.

I ulendt eller uoversiktlig terreng bør to og to personer ferdes og arbeide sammen.
Ryddepersonell bør ha klær som er godt synlige eller ha på refleksvest.

I hver ryddeaksjon bør det være en sikkerhetsansvarlig som er tilgjengelig i tilfelle
uønskede situasjoner. Ved en eventuell ulykke har sikkerhetsansvarlig hovedansvaret
for å ta hånd om skadede personer, varsle om ulykken og sørge for transport av
skadede personer.

Nødvendig opplæring og informasjon

Det er god praksis å gi en orientering om hvordan oppryddingen skal gjennomføres
før oppstart av rydding. Orienteringen bør blant annet inneholde informasjon om
hvor vi skal rydde, hva vi skal rydde, tidsplan, organisering, møteplass, håndtering av
avfall, faremomenter, forholdsregler for å ivareta sikkerheten og varsling av
hendelser.

God kommunikasjon

Feltarbeid kan foregå i områder uten mobildekning. Aksjonseier må vurdere
behovene for kommunikasjon i forbindelse med aksjonen og hvilket
kommunikasjonsutstyr som er nødvendig.

Det er god praksis å melde fra hvor man går når man deltar på ryddeaksjoner. Dette
gir også aksjonseier mulighet til å ha oversikt over hvor ryddepersonell oppholder
seg.

Riktig håndtering av farlig avfall:
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Ved rydding kan du finne forskjellige typer farlig avfall som må håndteres forsvarlig
avhengig av hva slags type avfall det er. Hvis du er i tvil om hva du finner og om det
er trygt å plukke, skal du holde avstand og la gjenstanden ligge. Registrerer funnet
med beskrivelse, lokalisering og gjerne med bilde av gjenstanden og varsle politiet
om funnet.

Farlige stoffer skal være klassifisert og
merket med standardsymboler og -
setninger for fysisk fare, helsefare og
miljøfare. Det er sjeldent mulig å se
faremerking på eierløst avfall, men hvis
det er synlig er det viktig å forstå hva det
betyr. Du finner informasjon om
produktmerking nederst i artikkelen. Du
kan også laste ned appen "Farlige
stoffer" med nyttig informasjon.

Barn og ungdom skal ikke håndtere
farlig avfall.

Oljekanne i lyngen. Foto: Senter for oljevern og
marint miljø

Håndtering av ulike typer farlig avfall:

Flytende væsker som spillolje, andre kjemikalier og giftige stoffer må du ikke
tømme ut i naturen. Ikke åpne flasker for å sjekke hva den inneholder. Innholdet
kan være giftig og du kan risikere å ikke få flasken tett etterpå. De skal fraktes i
originalemballasje eller i annen egnet beholder og leveres som farlig avfall.
Kontakt Giftinformasjonssentralen på telefon 22591300 ved behov.

Nåler, sprøyter og andre spisse gjenstander kan du plukke forsiktig opp og legge i
en tett beholder (flaske, kanne eller boks).

Gassflasker skal du holde avstand til og la ligge. Registrer funnsted og varsle
politiet.

Eksplosiver, bombe- eller minelignende gjenstander skal du holde avstand til og
la ligge. Registrer funnsted og varsle politiet.

Bilbatterier bør ikke bli liggende i naturen. Unngå å bli eksponert for syre når du
transporterer et batteri. Bruk for eksempel en plastbakke eller plastdunk.

Ampuller skal du la ligge og holde avstand. Registrer funnsted og varsle politiet.
Her finner du fakta om ampuller fra 2.verdenskrig.

Hensiktsmessig bekledning og verneutstyr

Ryddepersonell bør ha hensiktsmessig fottøy, bekledning og verneutstyr tilpasset
forholdene og type aktivitet. Skoene bør ha god gripeevne og gi ankelstøtte.

Vurder også bruk av verneutstyr:

Hansker (helst stikksikre)

Solbriller eller vernebriller

Redningsvest

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å bruke hjelm, hørselsvern eller
redningsdrakt.

32

https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:6147/FFIfakta_ampuller-for-deteksjon.pdf


10.6.2021 Helse og sikkerhet for personell | Senter for oljevern og marint miljø

https://www.marintmiljo.no/artikkel/helse-og-sikkerhet-for-personell/ 7/8

Forsvarlig lagring og transport av avfall

Det er viktig å ha en plan for transport av avfall fra ryddested til godkjent
avfallsmottak.

Ved lagring av avfall på hentepunkt må avfallet oppbevares og sikres slik at det ikke
blir spredt utover av vind, bølger eller dyr.

Vær forsiktig med å flytte store og tunge gjenstander. Disse kan registreres i Rydde
slik at de kan bli hentet av andre med hensiktsmessig transportmiddel og utstyr.

Registrer store og tunge gjenstander i Rydde. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Spørsmål 3 - Hva kan vi gjøre for å redusere
konsekvensene hvis det skjer?

Ulykker kan skje selv om risikoen er vurdert på forhånd og tiltak for å redusere
risikoen er gjennomført. Derfor må du være forberedt på å håndtere hendelser og
ulykker hvis de inntreffer.

Dette må du tenke gjennom før en ryddeaksjon:

Varsling av ulykker

Nød- og førstehjelpsutstyr

Førstehjelp ved skader

Transport av skadede personer

Varsling av ulykker

Hvis det skjer en alvorlig ulykke, skal du varsle til 113. Hvis du har installert appen
Hjelp 113 på mobilen på forhånd kan du varsle raskt og effektivt. Du kan også
kontakte Legevakten på 116117. Hendelser kan varsles på VHF kanal 16.

Hvis ryddeaksjonen foregår i områder uten mobildekning må dere ha med
hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr. Hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr kan
være VHF, satellittelefon eller inReach GPS-sender. Alle deltakere på ryddeaksjonen
bør informeres om hvor dette kommunikasjonsutstyret befinner seg.

Hvis det skjer en ulykke, er det viktig å informere alle deltakerne på aksjonen om hva
som har skjedd og tilstanden til de skadede. Dette er en av grunnene til at det er
viktig å ha oversikt over personell som deltar i aksjonen for å kunne samle dem og gi
felles informasjon om hendelsen.
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Nød- og førstehjelpsutstyr

Aksjonseier må vurdere hva som er nødvendig å ha med av nød- og
førstehjelpsutstyr for hver enkelt ryddeaksjon.

Aktuelt utstyr er:

Førstehjelpsutstyr

Kasteline

Signalfløyte

Kommunikasjonsutstyr

Nødraketter

Nødbivuakk/fjellduken

Nødrasjoner med mat

Førstehjelp ved skader

I hver ryddeaksjon bør det være minimum en deltaker som har kompetanse i
førstehjelp.

De viktigste prinsippene ved førstehjelp er:

Sikre skadestedet

Få oversikt og prioriter

Varsle 113, 116117 eller på VHF kanal 16

Sørg for frie luftveier

Eventuelt start hjerte- lungeredning

Stans større utvendige blødninger

Legg bevisstløse i stabilt sideleie

Hindre nedkjøling

Gi psykisk støtte

Transport av skadede personer

Før aksjonen må aksjonsleder tenke gjennom hvordan skadede personer kan
transporteres fra ryddestedet. Dette er spesielt viktig hvis aksjonen foregår i et
område hvor det ikke er mulighet til å varsle og be om hjelp til transport.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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En ryddeaksjon skal ha en positiv effekt på miljøet, og ikke føre til
unødvendig skade eller forstyrrelser. For å få det til må du
gjennomføre en miljøvurdering for hver ryddeaksjon.

Varsom ferdsel

Allemannsretten gir vide muligheter for bruk av utmarksområder, men du kan ikke
rydde når, hvor og hvordan du vil. Som aksjonseier er det viktig at du har
kunnskapen du trenger til å ferdes varsomt, så ønsket om å gjøre noe godt for
naturen ikke virker mot sin hensikt.

Friluftsloven stiller krav om hensynsfull og varsom ferdsel, og dette gjelder også
ryddeaksjoner. Naturmangfoldloven har en generell aktsomhetsplikt som
enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige organer må følge. For
strandryddere vil plikten blant annet innebære at de skal opptre aktsomt, gjøre seg
kjent med naturverdiene de kan påvirke under ryddeaksjonen, og gjøre det de kan
for å unngå at ryddeaktiviteten påfører skade på naturmangfoldet.

Målet med en ryddeaksjon er å etterlate naturen i bedre tilstand enn før ryddingen,
med få spor etter aksjonen.

Er naturen i ryddeområdet verdifull?

Du bør hente inn kunnskap om naturen der du vil rydde, før du begynner. Fugler,
dyr, geologi, vegetasjon og landskapet har en verdi i seg selv, men det er enkelte
arter og naturtyper som er mer sårbar enn andre. Dette gjelder blant annet dyr,
vegetasjon og fugler som er utrydningstruet. Et vernet område, som naturreservater,
nasjonalparker og landskapsvernområder, har ofte sårbar natur og er ansett som
viktige for naturmangfoldet. De er synlig i flere nasjonale karttjenester, som henter

Miljøvurderinger
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data fra Naturbase. Informasjon om naturtyper, verneområder og sårbare arter er
også tilgjengelig i Rent hav.

Ryddeaksjon i hekke-

og yngletiden

Dyr og fugler er sårbare i hekke- og
yngletiden om våren og sommeren. Så
tenk gjennom om du trenger å
gjennomføre ryddeaksjonen i hekke- og
yngletiden eller om du kan legge
aksjonen til en annen tid på året.

Er det et verneområde med
ferdselsforbud, er det ulovlig å rydde i
denne perioden. Er det i et
friluftsområde eller i nærmiljøet kan du
rydde, men vis alltid hensyn. Ta hensyn og ikke forstyrr fugler i hekketiden. Foto:

Senter for oljevern og marint miljø

Artsdatabanken inneholder verdifull informasjon om arter i Norge. Dersom du er i
tvil om du bør rydde i hekke- og yngletiden, kan du kontakte Statsforvalteren,
Statens Naturoppsyn eller Norsk Ornitologisk forening.

Skal vi hale og dra, grave og spa eller la det

være?

Noe avfall kan sitte fast, være nedgravd i sand eller være delvis overgrodd av
vegetasjon. Det å grave, hale og dra i søppel som ligger nedgravd, kan få
konsekvenser for vegetasjonen som bruker lang tid på å reetablere seg. Da må du
tenke gjennom hvor stort inngrepet blir, i forhold til hvor mye søppel du får fjernet. I
en del tilfeller er dette også forbudt.

Rydding av garn som er delvis overgrodd av vegetasjon. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Langs kyst og elveløp er vegetasjonen også med på å binde jordsmonnet sammen, og
ved å grave fram og ta bort vegetasjon kan landskapet bli mer utsatt for erosjon fra
bølger, nedbør, bekker og elver. Det kan også hende at det ligger et registrert
kulturminne der du graver.
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Tenk over dronebruk

Droner er et effektivt redskap for å kartlegge forsøpling, men kan forstyrre fugle-,
dyre- og friluftsliv. Derfor er hensynsfull og varsom bruk av drone viktig. Hekke- og
yngletida er en sårbar tid for livet i naturen, og støy fra en drone kan få
konsekvenser for dyreliv. Du bør derfor tenke gjennom om bruk av drone er
nødvendig. I verneområder er bruk av droner ofte begrenset, og i noen tilfeller
forbudt. Da må du få dispensasjon for å fly drone. Her finner du regler og
retningslinjer for kommersiell bruk av drone og bruk av hobbydrone.

Motorisert ferdsel

Motorferdsel i utmark er som hovedregel ikke lov i Norge, og det gjelder blant annet
ATV, minigravere og traktor. Hvis det er behov for å bruke dette i en ryddeaksjon for
å frakte avfall eller fjerne avfall må du søke om dispensasjon eller tillatelse fra
kommunen på forhånd. Hvis dere bruker båt under ryddeaksjoner, er det viktig å
overholde ferdselsforbud i verneområder ved ilandstigning. Du kan finne mer
informasjon om hvilke hensyn du må ta og begrensninger for båttrafikk i sjøkart.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Rydde er et digitalt verktøy for å organisere ryddeaksjoner og
registrere innsamlet avfall.

Rydde inneholder oversikt over planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner, viser
ryddestatistikk og gir mulighet til å melde inn forsøplede områder. I Rydde kan du
selv opprette ryddeaksjoner og invitere andre til å delta. 

Rydde finnes både som webløsning og app, og gir deg viktig informasjon når du skal
ut å rydde. Du finner blant annet informasjon om nærmeste avfallsselskap som tar
imot marin forsøpling, og du får informasjon om hvor du kan finne ryddepakker med
hansker og sekker. 

Hvorfor bruke Rydde?

Gjennom å bruke Rydde bidrar du med verdifulle data inn til det nasjonale arbeidet
mot marin forsøpling. Du hjelper både forskere og forvaltningen når du legger inn
hvor dere ryddet, hvor mye dere ryddet og ikke minst hva dere fant. Dette er data
som trengs om vi skal komme videre i arbeidet mot marin forsøpling. Kunnskap om
mengde og hva slags avfall det finnes mest av, gjør det lettere å sette inn
forebyggende tiltak.

I Rydde kan du: 

Opprette ryddeaksjoner

Melde deg på ryddeaksjoner

Registrere avfallet når du har ryddet

Melde inn forsøplede områder

Melde inn store gjenstander

Rydde
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Melde inn påvirket dyreliv 

Melde inn båtvrak 

Gjøre om et innmeldt forsøplet område til en ryddeaksjon 

Søke refusjon for utgifter til rydding

Se video av hvordan du bruker Rydde. 

Registrering av funn

I Rydde kan du velge om du bare vil registrere hvor du har ryddet og hvor mye
søppel du plukket, eller registrere hva du har funnet. Det er laget et funnskjema med
ulike kategorier avfall hvor du kan registrere antall funn av ulike typer søppel.

Rydde kan brukes som app i felt. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Bruk av Rydde i felt

Når du skal bruke Rydde ute i felt, bør du planlegge i forkant hvordan du skal
registrere avfall. Skal du registrere underveis eller etter rydding? Hva som er mest
hensiktsmessig er avhengig av type søppel, andel småbiter og hvor mange som
deltar på aksjonen.

Hvem kan registrere?

I en ryddeaksjon som arrangeres av en privat bruker er det kun aksjonseier som kan
registrere. I en ryddeaksjon som arrangeres av en organisasjonsbruker kan alle
deltakerne på ryddeaksjonen registrere funn hvis de logger inn med samme
organisasjonsbruker.

Hvis du har planer om å komme tilbake og rydde flere ganger kan en aksjon være
åpen over lengre tid.

Her finner du mer informasjon om Rydde. 

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Den digitale karttjenesten Rent hav er laget for å gi aktører som
jobber med marin forsøpling bedre oversikt, mulighet til å planlegge
og gjøre gode prioriteringer i arbeidet. 

Rent hav gir god oversikt for deg som skal planlegge ryddeaktiviteter. Målet er å
samle relevant data om marin forsøpling nasjonalt, slik at vi får en mer effektiv og
kunnskapsbasert innsats mot marin forsøpling. I Rent hav finner du miljødata,
eksterne ryddekart og andre relevante data. Rent hav er fortsatt under utvikling, og
det vil komme mer data fremover. I denne tidlige fasen er det særlig avfallsselskap,
friluftsråd, skjærgårdstjeneste og forvaltningsaktører på ulike nivå som er tiltenkte
brukere.

Dette kan alle gjøre i Rent hav:

Se oversikt over ryddeaksjoner.

Få oversikt over nasjonal miljøinformasjon som er viktig i planlegging av
oppryddingsaktivitet.

En del av dataene i Rent hav er ment for forskere og forvaltningsaktører og er derfor
tilgangsstyrt. Dette gjelder tall og data fra nasjonal ryddeaktivitet. Ved innlogging
finner du nedlastbare ryddedata og statistikk som du også kan eksportere til
eksterne saksbehandlingssystemer. I tillegg til data fra ryddeaksjoner kan du også
hente ut informasjon om for eksempel ryddede kystlinjer, funnregistreringer og
innmeldinger.

Dette kan du gjøre med egen tilgang:

Få oversikt over aktører og ressurser i din region

Opprette, redigere eller se hentepunkt i din region

Se og legge til bilder fra aksjoner, kartlegginger og innmeldte områder

Rent hav
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Filtrere og laste ned data fra oppryddingsaktiviteter, funnregistreringer,
innmeldinger og ryddede kystlinjer. 

Hentepunkt er en funksjon i Rent hav, der aktører kan markere et punkt i kartet og
beskrive hvor det er laget midlertidige oppsamlingspunkt for marint avfall og hvem
som skal hente avfallet.

Videreutvikling av Rent hav

Tiltakskort er beskrivelser av oppryddingsoppdrag som opprettes ut fra innmeldt
forsøpling. Dette er tenkt som oppdrag som kan utføres av profesjonelle aktører, og
det blir gjort en vurdering av hvor omfattende forsøplingen er og behovet for
rydding i aktuelt område. 

Vi planlegger å utvikle en app for Rent hav i 2021. Denne feltløsningen vil ha en
annen funksjonalitet enn Rydde-appen. Rent hav feltløsningen skal utvikles for
profesjonelle aktører som jobber med marin forsøpling. 

Planlagt funksjonalitet er:

Kartleggings- og befaringsmodul

Mulighet til å opprette hentepunkt og tiltakskort 

Offline-modus

Mulighet for å opprette aksjoner blant annet. 

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Avfallshåndtering er en viktig oppgave, og en ryddeaksjon er ikke
ferdig før avfallet er håndtert. Alt avfall må leveres til godkjente
avfallsmottak og håndteres av et avfallsselskap.

Det er ulik praksis for hvordan avfallsselskapene tilrettelegger for levering eller
henting av marint avfall. Du bør alltid ta kontakt med et avfallsselskap på forhånd for
å være sikker på at de tar imot avfallet dere rydder. Noen avfallsselskap tilbyr gratis
henting og transport av marint avfall. Hvis avfallsselskapet ikke tilbyr henting, så er
det verdt å sjekke om Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten eller andre aktører lokalt kan
være behjelpelig.

Avfallsselskapene har forskjellige krav til sortering av marint avfall, og du må ha
dialog med dem om hvordan du skal sortere det. For eksempel vil noen
avfallsselskap at trykkimpregnert trevirke eller tau skal sorteres for seg. Husk at det
er aksjonseier som har ansvaret for at avfallet blir håndtert og sortert riktig.

Avfallsbransjen

Avfallsbransjen er viktig for å håndtere det marine avfallet på en forsvarlig måte.
Avfallsselskapene jobber med å møte strandryddernes behov og med å få på plass
gode løsninger for håndtering av marint avfall. Mange lokale renovasjons- og
avfallsselskap støtter opp om ryddeaksjoner. Rydder du i løpet av en av Hold Norge
Rents kampanjer er avfallsselskapene ofte mer forberedt på å hjelpe til. Kostnadene
ved mottak av marint avfall blir ikke dekket av renovasjonsgebyret hos offentlige
avfallsselskaper, men dekkes gjennom andre finansieringsordninger.

Avfallshåndtering
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Farlig avfall

Farlig avfall skal du håndtere på en
sikker måte for å unngå personskade
eller forurensning i naturen.

Spillolje og andre kanner med ukjent
væske skal håndteres slik at du ikke
søler ut væsken.

Finner du små batterier kan disse
samles i en egen pose som du kan levere
til avfallsselskapet. Bilbatterier og større
beholdere med olje eller andre ukjente
stoffer bør meldes inn i Rydde eller til
kommunen.

Vær obs på farlig avfall når du er ute og rydder.
Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Hvis du for eksempel finner noen få knuste flasker, lyspærer eller en mindre
oljekanne, er det enklest at du tar det med deg og leverer det gjennom vanlig
avfallsordning. Da unngår du unødvendig logistikkarbeid og belasting på
avfallsselskap.

Noen typer farlig avfall håndteres ikke av avfallsselskapet, f.eks. eksplosiver,
ammunisjon og smittefarlig avfall. Slike funn skal meldes til politiet.

Husk å sikre avfallet godt hvis det skal lagres en
stund før henting. Foto: Senter for oljevern og
marint miljø

Lagring av avfall

Hvis du ikke leverer avfallet til et
avfallsmottak med en gang, er det viktig
at du sikrer og lagrer marint avfall på
riktig måte slik at det ikke tas av bølger,
blåser bort eller skader dyr og nærmiljø.
Du må aldri sette fra deg marint avfall
uten å ha avtalt henting på forhånd. Hvis
du vet at det vil ta tid før avfallet blir
hentet, må det sikres godt. Dette kan
gjøres ved å for eksempel binde flere
plastsekker sammen slik at det ikke
blåser av gårde. Bruk storsekker som er
slitesterke.

Et annet alternativ er å leie en kontainer hvis det er mye avfall som skal lagres over
lengre tid.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Ved ryddeaksjoner er det viktig å være klar over hvilket lovverk som
gjelder og hvilke krav som er relevant for strandrydding. I denne
artikkelen finner du en oversikt over de viktigste lovene, og noen
relevante bestemmelser.

De viktigste lovene er:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Lov om kulturminner (kulturminneloven)

Lov om sjøfarten (sjøloven)

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Lov om luftfart (luftfartsloven)

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Forurensningsloven

Loven har som formål å verne ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning. En av de mest sentrale bestemmelsene er plikten til å
unngå forurensning. Loven er en rammelov, det vil si at den i mindre grad inneholder
detaljerte bestemmelser, men åpner opp for at dette gis gjennom forskrifter. 

Ansvar, plikter og rettigheter
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De mest sentrale forskriftene er:

Forskrift om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikaler og andre
produkter (produktforskriften)

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensing 

Arbeidsmiljøloven

Formålet med arbeidsmiljøloven er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir full
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Loven gjelder for arbeidsforhold, og gjelder derfor i utgangspunktet kun der
deltakelse på ryddeaksjoner skjer som en del av arbeidet. I disse tilfellene er
arbeidstakerne beskyttet av lovens bestemmelse om arbeidsmiljø. Det får blant
annet betydning for hvilke sikkerhetstiltak arbeidsgiver må sørge for ved
ryddeaksjoner.

Når en arrangør utsetter frivillige for fare, kan frivillige ut fra en helhetsvurdering
også anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven. Derfor vil en aksjonseier ha
ansvar for å forebygge at ulykker skjer under ryddeaksjoner. Aksjonseieren skal sikre
at ryddeaktiviteten blir planlagt, organisert og utført i samsvar med kravene i
arbeidsmiljøloven. Ved bruk av personer under 18 år stilles det strengere krav til
risikovurderingen og de tiltakene som skal settes i verk. Disse skal ta hensyn til alder,
erfaring og mulige farer. 

Les mer om bruk av frivillige her. 

Friluftsloven

Loven inneholder de viktigste reglene om allemannsretten, blant annet ferdselsrett
og oppholdsrett. Sentralt for strandrydding er rett til fri ferdsel i utmark. Denne gir
enhver rett til å ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer hensynsfullt og med
varsomhet. For innmark, som for eksempel dyrket mark, engslått og kulturbeite er
ferdselsretten begrenset til deler av året. Det er lov å ferdes når marken er frosset
eller snølagt, men ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober.

Strandsonen vil i de aller fleste tilfeller være definert som utmark og åpen for fri
ferdsel. . Det samme gjelder for landsetting og fortøyning av båt. Så lenge det er
snakk om utmark har enhver rett til å dra i land båt på stranden for en kortere
periode. Det er imidlertid ikke tillatt å bruke kai eller brygge uten eierens samtykke. 
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Når du rydder må du unngå skade på naturmangfoldet. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Naturmangfoldloven

Lovens formål er å verne om naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser. En av de viktigste bestemmelsene for
strandrydding er den generelle aktsomhetsplikten som sier at alle skal opptre
aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.

Du må gjøre deg kjent med gjeldende vernebestemmelser i de områdene hvor
strandrydding skal foregå. Når du rydder må du gjøre det som er rimelig for å unngå
skade på naturmangfoldet. 

Dyrevelferdsloven

Formålet med loven er å fremme god
dyrevelferd, beskytte dyr mot farer og
unødvendig påkjenninger og
belastninger, samt øke respekten for
dyr. Ta hensyn til og unngå å forstyrre
dyr og fugler under en ryddeaksjon. I
tillegg skal enhver som kommer over dyr
som åpenbart er sykt, skadet eller
hjelpeløst, så langt som mulig hjelpe
dyret. Bestemmelsen inneholder også en
egen varslingsplikt til eier eller politi der
det er nødvendig for å kunne gi god nok
bistand.  Ta hensyn til dyreliv når du er ute og rydder. Foto:

Senter for oljevern og marint miljø

Kulturminneloven 

Loven har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer både som del av vår
kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Det er også
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Det er forbud mot inngrep som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte skjemme kulturminner eller fremkalle fare for at
dette kan skje. Ved strandrydding må du derfor være ekstra på vakt hvis du skal
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rydde innenfor områder som har kulturminner eller kulturmiljøer. I forkant av hver
ryddeaksjon må du undersøke om ryddeområdet faller inn under kulturminneloven. 

De samme utgangspunktene gjelder langt på vei for løse kulturminner som du kan
komme over under en ryddeaksjon. Løse kulturminner skal vernes for skade, og
finner skal snarest varsle politiet. 

Sjøloven

Sjøloven er en av de mest sentrale lovene innen sjøretten som er de rettsregler som
angår skipsfart og sjøtransport. Lovens hovedområde er skip med en lengde på 15
meter eller mer. Småbåter med en største lengde på inntil 15 meter, og fritidsbåter
med største lengde på 24 meter, reguleres av småbåtloven.

Noen av de viktigste bestemmelsene i sjøloven i forbindelse med strandrydding er
reglene for transport av passasjerer og reisegods som er relevant ved transport av
folk, utstyr eller avfall i forbindelse med en ryddeaksjon. 

Det er viktig å være klar over lover og regler for ferdsel med båt, dersom du skal bruke båt under
strandrydding. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Småbåtloven

Lovens virkeområde er båter med en største lengde på inntil 15 meter, og
fritidsbåter med største lengde på 24 meter. Som for sjøloven vil bestemmelser om
utrustning, krav til fører av båten og sertifikater være sentrale i forbindelse med
transport av folk, utsyr og søppel.                                                                                                                                                                          

Se Sjøfartsdirektoratets hjemmesider for mer informasjon om regelverket som
berører fritidsbåter.

Skipssikkerhetsloven

Loven skal trygge liv og helse, miljø og materielle verdier ved å legge til rette for god
skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder hindre forurensning fra skip, sikre et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på skipet, samt et godt
og tidsmessig tilsyn. 

Lovens virkeområde er skip under 24 meter største lengde som brukes utenfor
næringsvirksomhet. Utover bestemmelser om sikkerhetsstyring, teknisk og operativ
sikkerhet, er det egne bestemmelser for miljømessig sikkerhet. Dette omfatter blant
annet forbud mot forurensing av ytre miljø ved utslipp eller dumping, krav om
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nødvendig beredskap om bord for å avverge eller begrense virkningene av
forurensning fra skipet og skipsførerens varslingsplikt ved forurensning. 

Luftfartsloven

Loven regulerer også bruk av droner. 

Droner kan benyttes til å kartlegge marin forsøpling. Foto: Jaysun Chackal, Pixabay

Ved bruk av droner under ryddeaksjoner er det viktig å være klar over regelverket.
Det er den som bruker dronen som er ansvarlig for holde seg informert om hvilke
regler som til enhver tid gjelder. Dersom du ikke overholder gjeldene regelverk, kan
det medføre både bøter og andre sanksjoner. 

Fra og med 1.1.2021 må alle dronepiloter med en drone med kamera eller tyngre
enn 250 gram registrere seg på Luftfartstilsynets Flydrone.no. 

Hos Luftfartstilsynet kan du lese mer om bruk av droner.

Motorferdselloven

I utmark og vassdrag er motorferdsel som utgangspunkt ikke tillatt med mindre
særlig tillatelse er gitt av myndighet med hjemmel til dette. Dette omfatter også bruk
av helikopter. 

Slik tillatelse kan gis av kommunen gjennom lokale forskrifter eller etter søknad. 

Motorferdsel i utmark vil kunne være aktuelt i forbindelse med transport av folk,
utsyr og søppel samt ved bruk av tyngre maskiner til opprydding. I slike situasjoner
må det undersøkes hvilke lokale regler som gjelder, eventuelt om det kan være
aktuelt å søke kommunen som tillatelse.

Vegtrafikkloven

Ved strandrydding kan transport av folk, utsyr og søppel foregå langs vei, enten ved
bruk av bil, andre kjøretøy eller ved gåing. I slike situasjoner vil vegtrafikklovens
grunnregler for trafikk gjelde.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Marin forsøpling tar verken hensyn til landegrenser eller sårbar og
verdifull natur. Avfall på avveie ender også opp i verneområder, hvor
marin forsøpling utgjør en særlig trussel for natur og dyreliv.

Strandrydding kan skade de naturverdiene som både ryddingen og vernet skal
beskytte. Derfor er det viktig å sjekke om området du skal rydde i er vernet, og
eventuelt hvilke vernebestemmelser som gjelder for det enkelte området.

Verneformer

De fire viktigste verneformene i Norge er:

Nasjonalpark

Landskapsvern

Naturreservat

Marine verneområder

Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative
økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. De store
verneområdene sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig
del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell
eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til
landskapets egenart. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i aktiv
bruk.

Verneområder
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Ta hensyn til vernebestemmelser i vernede
områder. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Naturreservater er den strengeste
formen for områdevern etter
naturmangfoldloven. Dette er områder
som inneholder truet, sjelden eller
sårbar natur, representerer en bestemt
naturtype, har en særlig betydning for
biologisk mangfold, utgjør en spesiell
geologisk forekomst, eller har særskilt
naturvitenskapelig verdi.

Marine verneområder opprettes for å
beskytte marine verneverdier, eller slike
verdier som er økologiske betingelser
for arter som lever på land.

Kriteriene for å opprette marine verneområder er felles med kriteriene for
naturreservater. I tillegg kan marine verneområder opprettes for å bevare særegne
eller representative økosystemer uten tyngre naturinngrep. De kan også opprettes
for å bevare økologiske funksjonsområder for en eller flere arter. Verneformålet kan
gjelde enten sjøbunnen, vannsøylen eller overflaten, eller en kombinasjon av disse.

Begrenset ferdsel

Verneområder kan ha alt fra totalt ferdselsforbud og forbud mot all skade og
ødeleggelse av vegetasjon, dyre- og fugleliv, til mindre innskrenkninger som
ferdselsforbud i perioder, eller forbud mot forurensning og støy. Denne
informasjonen er beskrevet i verneforskriften og forvaltningsplanen for det enkelte
verneområdet.

Når skal du ikke rydde?

På visse tider av året kan det være ferdselsforbud i hele eller deler av verneområdet.
Det er som regel om våren og på forsommeren, av hensyn til fugler som hekker.
Enkelte områder er også spesielt viktig for fugler på trekk om høsten, eller til
overvintring.

Hvor finner du informasjon?

På Lovdata finner du forskrifter og vernebestemmelser for verneområder

I Rent hav finner du oversikt over naturreservater og verneområder i kart

Kystinfo og Miljøstatus er også gode verktøy for å finne ut hvilke hensyn du skal
ta i ulike verneområder.

Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, eller om en aktivitet eller et tiltak i et
verneområde krever tillatelse, ta kontakt med forvaltningsmyndigheten for det
aktuelle verneområdet. Dette kan være:

Statens naturoppsyn (SNO)

Nasjonalparkforvalter

Statsforvalteren

Kommunen eller lokal forvalter

Kan strandrydding være søknadspliktig?
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Strandrydding er som hovedregel ikke søknadspliktig, men dersom du har tenkt å
benytte spesielt utstyr eller rydde på et sted med ferdselsbegrensinger, kan
strandrydding være søknadspliktig. Hvis du trenger å avklare om ryddeaksjonen
trenger dispensasjon, må du kontakte forvaltningsmyndigheten. Som hovedregel er
det Statsforvalteren som har forvaltningsmyndighet, men i noen tilfeller er det
delegert til en kommune eller et styre.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Når du planlegger en ryddeaksjon, er det viktig å sjekke om det finnes
kulturminner i området dere skal rydde. Rydding kan medføre større
eller mindre inngrep og belastning i et område, derfor er det viktig å
ta hensyn i områder som er fredet eller vernet på grunn av sin
kulturhistoriske verdi.

Kulturminneloven stiller krav om at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart
og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en
helhetlig miljø- og ressursforvaltning, og det er forbud mot inngrep i fredete
kulturminner. En rekke kulturminner fra oldtid og middelalder er automatisk fredet.

Hva er et kulturminne?

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med
kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet
eller sammenheng.

I Norge er det mange ulike typer kulturminner, fra ulike historiske perioder og
samfunnsområder. Gjennom tidene har det vært mest vanlig å verne praktbygg og
monumenter, som for eksempel kirker. Mange kulturminner dekket til av jord eller
vegetasjon ligger under og er derfor ikke synlig. Dette kan for eksempel være rester
av gamle bosettinger, gravhauger og kullgroper.

Typer kulturminner

Det finnes ulike typer kulturminner i Norge:

Trehus fra middelalderen

Industrielle kulturminner

Kulturminner
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Steder på UNESCOs verdensarvliste

Fredede kulturmiljøer

Kulturlandskap

Løse kulturminner

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur og historie. På
UNESCOs verdensarvliste står områder og objekter som er av uerstattelig kultur-
eller naturverdi, Norge har åtte steder på verdensarvlisten. Et fredet kulturmiljø kan
være et byområde, en setergrend, et fiskevær eller industriområde. Kulturlandskap
er et landskap som i større eller mindre grad er påvirket av menneskers virksomhet,
som for eksempel jordbruk. Løse kulturminner er kulturminner du finner tilfeldig.
Eksempler er ting fra oldtid og middelalder som våpen, redskaper, mynter og
smykker.

Rydding og historie

I noen sammenhenger kan det være relevant å bruke kulturminner som motivasjon
for en ryddeaksjon. Du gjør noe godt for naturen og havet, samtidig som du ser og
opplever noe spennende. Det er mye historie i kulturminner og det kan være fint å
dele denne informasjonen med deltakerne på en ryddeaksjon for å skape
engasjement, nysgjerrighet og ryddelyst.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Du har flere muligheter til å søke om økonomisk støtte til prosjekter
som bidrar til opprydding av marin forsøpling eller tiltak og løsninger
for å redusere plastforsøplingen.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av
tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende
tiltak. Du finner informasjon om formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan
søke om støtte og hvilke tiltak det kan søkes støtte til i Forskrift om tilskudd til tiltak
mot marin forsøpling. 

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret

Private bedrifter som ikke er enkeltmannsforetak

Selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer

Her finner du mer informasjon om Miljødirektoratets tilskuddsordning. 

Handelens Miljøfond

Formålet til Handelens Miljøfond (HMF) er å redusere plastposebruk, redusere
plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. For å oppnå dette gir Handelens
Miljøfond støtte til nasjonale og internasjonale prosjekter.

Her finner du mer informasjon om støtte fra Handelens Miljøfond . 

Rydd Norge programmet 

Støtteordninger
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Det nasjonale Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond
og har som mål å ha ryddet minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt
prioriterte vassdrag, innen utgangen av 2023. Ryddeoppdragene utlyses, og det skal
til sammen tildeles 100 millioner kroner fordelt på tolv regioner. Ryddeoppdragene
vil tildeles aktører som har relevant erfaring, interesse og profesjonell
ryddekompetanse.

Hvem kan søke?

Alle offentlige og private virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret

Her kan du delta i anbudene. 

HNR - refusjonsordningen 

Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av eierløst marint
avfall, kan du søke om refusjon. Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen
som finansieres av Miljødirektoratet. 

Hvem kan søke refusjon?

Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall

Ryddeaksjonene skal være basert på frivillig innsats og må være registrert i Rydde.

Søk om refusjon her. 

Sparebankstiftelsen DNB 

Gjennom Sparebankstiftelsen DNB kan du søke om støtte til ryddetiltak. De støtter i
hovedsak tiltak som gjelder folk i alderen opp til 25 år.

Hvem kan søke støtte?

Organisasjon, lag eller forening

Privat virksomhet med ideelt formål

Skole, barnehage eller FAU

Offentlig sektor – kun tiltak som ikke inngår i kjerneoppgavene til stat eller
kommune 

Søk støtte her. 

Kommuner og fylkeskommuner

Flere kommuner og fylkeskommuner gir også støtte til miljøtiltak. Kontakt din
kommune eller fylkeskommune for mer informasjon.  

Det er mulig å søke om bruk av motivasjonsmidler for frivillige som deltar på
ryddeaksjoner. Hos flere kommuner og friluftsråd kan du søke om
motivasjonsmidler, finansiert av Miljødirektoratet. Det er også mulig å søke direkte
til Miljødirektoratet. 

Motivasjonsmidler skal gå til allmennyttige formål. Det kan for eksempel være:

Enkel bevertning under ryddeaksjonen 

Et begrenset beløp kan tildeles som inntekt til lag og foreninger (korps, idrettslag,
skoleklasser og liknende)
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Hvem kan søke om midler?

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.

Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.

Selvstendige kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer,
slik som avfallsselskap og friluftsråd.

Sjekk om din kommune eller friluftsrådet i ditt område deler ut motivasjonsmidler. 

Svalbards Miljøfond

Fondsmidlene kommer fra miljøavgiften på 150 kroner for tilreisende til Svalbard.
Midlene brukes til å initiere prosjekter og tiltak som ivaretar naturmiljøet på
Svalbard. Svalbards Miljøfond har støttet flere oppryddingsprosjekter på Svalbard de
siste årene.

Hvem kan søke om støtte?

Private og offentlige virksomheter og organisasjoner

Privatpersoner

Søk støtte her. 

Andre kilder til finansiering

Det er også andre kilder til finansiering av ryddeaksjoner. Det er blant annet flere
banker som har egne stiftelser hvor man kan søke om midler. Store næringsaktører,
som for eksempel oppdrettsselskap, har også midler det kan søkes om til spesifikke
prosjekter, støtte til transport osv.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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Mange strandryddere har funnet gode løsninger på utfordringer vi
møter i ryddearbeidet. Her finner du noen gode tips som kan forenkle
arbeidet.

Send oss en epost hvis du har tips som kan være nyttig for andre.

Håndtering av spillolje

Spillolje må håndteres forsiktig for å unngå søl. Dette kan håndteres på følgende
måte:

1. Hvis du finner en kanne med spillolje kan du sikre denne ved å tre på en
avfallssekk.

Praktiske tips
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Ha med avfallssekker for å sikre plastkanner med olje. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

2. Løft deretter plastkannen forsiktig over i en egen tønne merket «spillolje» som
alltid bør være med i felt.

Løft plastkannen i avfallssekken. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

Løft plastkannen over i en tønne for spillolje. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon
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3. Når dere er tilbake på hentepunkt for avfall, bør spilloljen overføres med sekken
på over i egen IBC-kontainer. En IBC-kontainer (Intermediate Bulk Container) er
mellomstore, gjenbrukbare beholdere som brukes til å oppbevare og transportere
væsker, semi-faste stoffer, pastaer eller faste stoffer.

4. Lever avfallet til godkjent mottak med sekker på.

Løft avfallssekken med plastkannen med spillolje over i en IBC-kontainer og frakt avfallet til godkjent
avfallsmottak. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

Bunting av trålkuler

Bunting av trålkuler. Foto: Bo Eide

Vi finner en god del trålkuler langs
kysten vår, og vi finner stadig depoter
der folk har lagt de i sekk. Det er
upraktisk, da sekken fort blir tung og
full. Slike kuler, ringer og bøyer kan tres
på et tau i håndterlige bunter. Da er de
enkle å transportere og lette å sortere ut
for eventuell gjenbruk.

Krok til å fjerne tauverk og nett
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Krok som kan brukes til å fjerne tau og nett som er
inngrodd i vegetasjonen. Foto: Bo Eide.

Tau og nett som er inngrodd i
vegetasjon kan være vanskelig å fjerne.
En krok som denne kan være til hjelp
med å få tak i inngrodde tau og nett.

Oppbevaring og frakt av glass

Plastkanne til oppbevaring av glass. Foto: Bo Eide

Knust glass medfører risiko for
kuttskader og at det går hull i sekker
med avfall. En plastkanne kan brukes til
å oppbevare og frakte glass for å unngå
dette.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.
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