
Rydde- og sikkerhetsveileder

Strandrydding 2019



2

En stor takk til…
Miljødirektoratet som 
også i år har gitt oss 

midler til kampen mot 
marin forsøpling

… til alle de frivillige 

som bidrar med stort 
og smått

… og til våre dyktige 

koordinatorer i hver 
eierkommune.

Nytt i 2019
I år er det krav fra Miljødirektoratet at 

aksjonene må registreres i Hold Norge Rents 
Ryddeportal. En innføring i Ryddeportalen 

finner du i dette heftet og på våre nettsider. 
Noen av fordelene ved å bruke Ryddeportalen 

er:
• Lettere for oss å anbefale strender å rydde 

hvis vi vet hvor det er ryddet fra før
• Kan melde inn forsøplede områder
• Aksjonskoden sikrer at rett skjema kobles til 

rett veiebilag
• Kan finne aksjoner å bli med på ved å se 

hvilke som er åpne for alle
• Vi bidrar til viktig nasjonal statistikk!
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Viktig kontaktinformasjon
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Kontaktpersoner for strandrydding i 
eierkommunene:

Andøy: Kristin Krey
kristin.krey@andoy.kommune.no
76 11 54 30

Bø: Astrid Ramberg
astrid.ramberg@boe.kommune.no
76 11 43 19

Hadsel: Stokmarknes Vel ved Kate Adolfsen-Trabelsi
kateadolfsen@yahoo.no
91 64 57 65

Lødingen: Brita Almestad
brita.almestad@lodingen.kommune.no
76 98 66 35

Sortland: Raina Kristensen
raina.kristensen@sortland.kommune.no
76 10 91 11

Øksnes: Einbjørn Lakså
einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no
90 05 93 37

Viktige telefonnumre:

Brannvesen: 110

Politi: 112/08200

Ambulanse: 113

Giftinformasjon: 225 91 300

Viltnemda: 901 23 203/976 36 290



Viktig om spesialavfall
Noen ganger finner man miljøfarlig avfall som oljefat 
og brannfarlige væsker, eller farlig avfall som 
gassflasker o.l.. I slike situasjoner er det veldig viktig å 
holde spesialavfallet separert fra det «vanlige» 
herreløse marine avfallet, og at det merkes godt. 

En gasspatron som sniker seg med en sekk med vanlig 
marint avfall kan gjøre stor skade om den for 
eksempel blir hentet med komprimatorbil. Da blir den 
presset sammen slik at gassen inni eksploderer.
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Under: Et eksempel på en uønsket hendelse som følge av at spesialavfall er lagt sammen med vanlig avfall

Øverst: oljefat
Under: brannslukningsapparat

Over: trykkbeholdereOver: syre



Trykk på denne knappen for å melde inn et 
forsøplet område. Merk av på kartet hvor området 
ligger og følg instruksene. En ropert        vil dukke 
opp. Trykk på roperten for å opprette en aksjon på 
det forsøplede området.

6

1. Meld fra til kontaktpersonen i aktuell kommune:

• Om hvor du vil rydde

• Avtal henting av blanke avfallssekker og strandryddeskjema

• Avtal hvordan det marine avfallet skal hentes

• Registrer aksjonen i Holde Norge Rents Ryddeportal (se informasjon under om 
Ryddeportalen) og noter aksjonskoden du får tilsendt på ryddeskjema

2. Fyll ut strandryddeskjema så vi og kommunen vet hvor det er ryddet. Skjemaet ligger 
på www.reno-vest.no og kan fås på gjenvinningsstasjon eller hos kontaktpersonen. 
Hold deg oppdatert på kommunens internettsider og Facebooksider.

3. Gi beskjed til kontaktperson så snart aksjonen er ferdig hvis det er avtalt henting. Det 
er viktig at det oppsamlede avfallet hentes raskt så vi får det ut av naturen.

4. Registrer funn på Ryddeportalen

5. Ryddelag som leverer utfylt ryddeskjema er med i trekningen av to premier á 5 000 
kr.

Ryddeveileder
Hvordan bli med på strandrydding

Trykk på denne knappen for å opprette en aksjon. 
Merk av på kartet hvor du ønsker å rydde, og følg 
instruksene. Du vil få tilsendt en aksjonskode som 
du fører inn på Reno-Vests ryddeskjema.

Trykk på denne knappen for å registrere funn etter 
endt aksjon. Dette er viktig for å bidra til lokal og 
nasjonal statistikk som gjør at vi kan identifisere 
forsøplingskilden og stille den til ansvar.

Nøkkelfunksjoner

En mer grundig innføring finner du på 
reno-vest.no/strandrydding

http://www.reno-vest.no/


Adopter en strand
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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!

Hvordan går jeg frem?
1. Etabler adopsjonsgruppe og velg en 

strand. Gruppen kan bestå av hvem 
som helst og kan startes av hvem som 
helst

2. Registrer gruppen i Ryddeportalen for 
videre beskjed om hva som skal gjøres

3. Velg nivå og metode på ryddingen –
hvor grundig vil du gå til verks?

4. Inngå avtale med Hold Norge Rent, den 
aktuelle kommunen og Reno-Vest

5. Klar, ferdig, rydd!

Nysgjerrig? Les mer her: holdnorgerent.no/adopterenstrand/



Sikkerhetsveileder
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Strandrydding er som regel en lavterskel aktivitet med relativt lav risiko. Men er uhellet ute er 
det viktig å vite hva man skal gjøre. Vi har derfor satt sammen denne sikkerhetsveilederen basert 
på den som er utarbeidet av Hold Norge Rent.

1. Generelle rutiner
Det er viktig å velge klær og sko etter forhold. Ha gjerne med mat og drikke, samt 
nødvendig utstyr som telefon, avfallssekker osv. Ha telefonnummer til politi og 
kontaktperson i aktuell kommune tilgjengelig. 

Ved større arrangement skal en person utpekes som sikkerhetsansvarlig. Denne tar ansvar 
ved en eventuell ulykke ved å gjøre følgende:
• Skaffe oversikt over situasjonen og området
• Sikre området
• Varsle nødetat (Brannvesen 110, politi 112, ambulanse 113)
• Ta hånd om skadde personer
• Organisere transport om det trengs

Sikkerhetsansvarlig bør ta en kort gjennomgang med gruppen før aksjonsstart. Den kan 
være basert på sikkerhetsveilederen og bør inkludere momenter som:
• Hva venter vi å finne?
• Hva gjør vi hvis vi finner miljøfarlig avfall eller farlige gjenstander?
• Hva gjør vi om noen skader seg?

2. Sikkerhetsutstyr
Ha alltid med mobil med viktige numre lagret. Ha også med førstehjelpsutstyr.

Ved større arrangement og/eller vanskelige forhold er det viktig å ha en 

beredskapsplan – hva gjør vi hvis noe går galt? Da kan det være lurt å ha gjort 

en risikovurdering på forhånd, f.eks. ved hjelp av NOFO sitt skjema. Følgende 

utstyr bør være med:

• Førstehjelpsskrin, eventuelt hjertestarter

• Kasteline

• Redningsvester, flyteplagg

• Mobil

• Hansker og avfallssekker
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3. Miljøfarlig avfall og farlige gjenstander
Hva gjør jeg hvis jeg finner noe som kan være farlig?

• Flytende væsker på umerkede beholdere: La væsken være i beholderen og 

lever som miljøfarlig avfall

• Stoffer/væsker som mistenkes for å være giftig: Ring giftinformasjonen 

(225 91 300), ev. politi (08200). Eksempel på gift er kaliumcyanid som 

kommer i ampuller med to grønne ringer på. Disse må man ikke røre, men 

melde ifra til politi

• Sprøyter med spiss: Legg i tett beholder

• Spiker, andre spisse gjenstander: Håndter varsomt

• Medisiner: Må samles for seg og leveres på apotek

• Militært utstyr: Granater og miner kan fortsatt ligge igjen fra krigen og er 

svært farlige. Kontakt politi (08200)

4. Bruk av båt
Her gjelder sjøvettreglene. Se 

https://www.sdir.no/fritidsbat/sjo

vett/sjovettreglene/

5. Ulovlig dumping
Villfyllinger og annen ulovlig dumping 

skal meldes til kommunen. Du kan i 

tillegg registrere det som forsøplet 

område i Ryddeportalen.

7. Flora og fauna
Det er viktig å ta hensyn til fugler og 

dyreliv når man rydder. Unngå å 

rydde flora. Husk at vi har hjelpeplikt 

overfor skadde dyr. Ved funn av 

skadde eller døde dyr skal man ringe 

Viltnemda.

6. Ferdselsforbud
Husk at det er ferdselsforbud i 

fuglereservat 15. april til 15. juli! 

Kontakt kommunen eller Statens 

naturoppsyn om du er usikker. Det er 

viktig å gi fuglene fred mens de 

hekker.

8. Barn
Ved større arrangement som involverer barn bør det være minst én voksen med 

livredningskurs til stede. Barn som ikke er svømmedyktige, og de aller yngste skal 

alltid ha på redningsvest. Ellers bør man ta en vurdering ut i fra vanndybde og -

temperatur, geografi og barnas alder.

Det bør avklares en grense på hvor barna kan gå og de må gjøres oppmerksom 

på farene ved glatt terreng, stup, håndtering av miljøfarlig avfall og farlige 

gjenstander osv. Barn skal ikke håndtere beholdere med ukjent flytende væske, 

sprøyter med spiss, medisiner eller materialer med spiker og andre spisse 

gjenstander.

Husk å være forsiktig med bildetaking av barn.

https://www.sdir.no/fritidsbat/sjovett/sjovettreglene/

