
Hvordan bruke Ryddeportalen 
Hold Norge Rent sin Ryddeportal er et supert verktøy både for ryddere og for koordinatorer. Det er 

et hjelpemiddel som, når det brukes av mange, gir en unik oversikt over hvor det bør ryddes, hvor 

det planlegges rydding og hvor det er ryddet fra før. Det er også her man registrerer funn som bidrar 

til viktig nasjonal og lokal statistikk. Kunnskapen fra denne statistikken gjør at vi kan identifisere 

kildene og dermed finne måter å forhindre forsøplingen på i utgangspunktet. 

Ryddeportalen finner du her: https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/ 

Landingssiden ser slik ut: 

Innføring i hovedfunksjonene 
Opprette aksjon 

• Trykk på «Opprett ryddeaksjon» eller «Åpne ryddekartet» 

• Søk opp området du vil rydde i søkefeltet i menyen til venstre eller klikk direkte på kartet 

• Du kan også trykke på et registrert forsøplet område (rød ropert) og gjøre det om til 

en aksjon 

• Velg opprett aksjon 

• Skriv inn informasjonen du blir bedt om 

• Trykk «Opprett Aksjon» 

Figur 1 Landingssiden til Ryddeportalen 

https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/


• Du vil få en e-post med aksjonskode 

• Skriv ut ryddeskjema, skriv 

aksjonskoden på skjemaet og du er i 

gang! 

• OBS: husk å avklare med ansvarlig 

person i din kommune hvordan 

avfallet skal hentes! 

Registrere funn 

• Trykk på «Registrer funn» 

• Logg inn eller oppgi aksjonskode 

• Velger du å logge inn, trykker du så på 

aktuell aksjon og velger «Registrer 

funn» 

• Når alle funn er registrert og aksjonen 

ferdig, trykk «Avslutt aksjon» 

Registrer forsøplet område 

• Trykk på «Registrer forsøplet område» eller «Åpne ryddekartet» 

• Søk opp området som er forsøplet i søkefeltet i menyen til 

venstre eller klikk direkte på kartet 

• Velg «Registrere forsøplet område» 

• Skriv inn informasjon og trykk «Registrer» 

 Adopter en strand 

• Forplikter til å rydde samme område minst 3 ganger årlig 

• Velg «Adopter en strand» eller «Åpne ryddekartet» 

• Søk opp området du vil rydde i søkefeltet i menyen til venstre 

eller klikk direkte på kartet 

• Velg «Opprette en adopsjonsgruppe» 

• Tegn in aktuelt område i kartet som kommer opp og fyll ut 

informasjonen under 

• Trykk «Opprett søknad»  

• For mer info se infoskriv Adopter en strand på våre hjemmesider 

eller https://holdnorgerent.no/adopterenstrand/  

 

LYKKE TIL MED RYDDINGEN! 

Figur 2 Menyen som kommer opp når du trykker på et område 

Figur 3 Denne menyen ligger til venstre i 
kartløsningen. Her velger du hvilken 
informasjon du vil få opp 

https://holdnorgerent.no/adopterenstrand/

