
Adopter en strand 
Hvorfor? 
Har du en favorittstrand med stadig tilsig av herreløst marint avfall? Eller kanskje en strand som er så 

forsøplet at det vil ta lang tid å få fjernet alt avfallet? Adopter den! 

Ved å adoptere en strand forplikter man seg til å rydde samme strand minst tre ganger årlig de neste 

tre årene. Innsatsen har flere positive effekter: 

• Du holder favorittstranden din ren og pen! 

• Du bidrar til forebyggende arbeid over tid ved å kartlegge kildene slik at de kan stoppes 

• Du bidrar til holdningsskapende arbeid 

• Du er sosial og gjør noe bra for havet minst tre ganger i året! 

Hva går det ut på? 
• Adopsjonsgruppen rydder et fast område minst 3 ganger i året 

• Ryddeaksjonene må opprettes og funn registreres i Ryddeportalen 

• Gruppene får en startpakke med hansker, avfallssekker, poser m.m. 

• På sikt vil hver gruppe få en egen side i Ryddeportalen, men inntil videre må gruppene 

etablere en vanlig bruker i portalen og registrere via den 

Hvordan går jeg frem? 
1) Etabler adopsjonsgruppe og velg området som skal adopteres 

• Alle kan starte en gruppe 

• Det passer spesielt godt for lokale lag/foreninger, frivillige organisasjoner, nabolag, 

miljøbevegelsen, friluftslivet, politiske partier, bedrifter, trossamfunn, universiteter 

osv 

• Velg gjerne en leder til adopsjonsgruppen som fungerer som kontaktperson 

2) Ta kontakt med Hold Norge Rent 

• Kontakt fanny.pindsle@holdnorgerent.no (prosjektkoordinator) for å få videre 

beskjed om hva som må gjøres 

3) Velg nivå og metode 

• Det er 3 forskjellige nivåer  

• Hvert nivå har eget ryddeskjema og egen ryddemetode: 

i. Nivå 1: Hold Norge Rents TOPP 12. Den letteste metoden. Avfallet ryddes og 

veies, de 12 vanligste funnene telles og registreres. Passer for barnehager, 

skoleklasser o.l. 

ii. Nivå 2: Hold Norge Rent-metoden. Bygger på metoden til Ocean 

Conservancy. Den mest brukte metoden i Norge. Avfallet ryddes, grovtelles, 

registreres og veies. Passer for lokale lag og foreninger, frivillige 

organisasjoner, nabolag, arbeidsplasser osv. 

iii. Nivå 3: Nordisk metode. Avfallet ryddes, grovtelles, registreres og veies. 

Avfallet innenfor et avgrenset område fintelles og registreres i henhold til 

gitte retningslinjer og kategorier. Passer for grupper som ønsker å bidra med 

å kartlegge forsøplingen i egen kommune, samt til det nasjonale arbeidet 

mot forsøpling 
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4) Inngå avtaler med Hold Norge Rent, grunneier og kommunen 

• Grunneiere må identifiseres, spørres og informeres om planene 

• Inviter grunneier, kommunen og Reno-Vest til samarbeid 

i. Grunneier legger til rette 

ii. Adopsjonsgruppen rydder 

iii. Kommunen bestemmer innhentingsmetode 

iv. Reno-Vest henter (hvis avtalt), tar imot og behandler avfallet 

• Hold Norge Rent kan være behjelpelig med å opprette kontakt og bistå med oppstart 

5) Ryddingen kan begynne 

• Planlegg ryddeaksjon 

• Det skal ryddes minst 3 ganger i året 

• Ryddegruppen bestemmer selv når de ønsker å rydde 

• Når ryddeaksjonen er avsluttet må funnene registreres i Ryddeportalen 

 

For mer info, brosjyrer og lenker se https://holdnorgerent.no/adopterenstrand/  
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