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holdnorgerent.no

Bli med å holde Norge rent!
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Adopter en strand er en nasjonal ordning der man velger seg ut 
et område man ønsker å rydde jevnlig. Ordningen skal sikre både 
jevnlig opprydning og forebygge forsøpling over tid. Ideen kommer 
opprinnelig fra Australia og er svært utbredt i blant annet USA og 
Storbritannia.  Adopter en strand er en effektiv måte å bekjempe 
forsøpling på. I Norge er dette første ordning av sitt slag.

FORSØPLING TIL LANDS OG TIL HAVS

Adopter en strand bekjemper forsøpling både langs kysten og i 
innlandet, og har særlig fokus på å forebygge marin forsøpling og rydde 
opp marint avfall.

Forsøpling, særlig den marine, er et globalt miljøproblem som vil 
fortsette å vokse. Dette har konsekvenser for dyreliv, miljø og 
kystnæringen i Norge. Opprydding fjerner forsøpling før det brytes 
ned til mikroplast eller forsvinner ut til havet, og er en meningsfull måte 
å vise sitt miljøengasjement på. 

Rydding fremmer gode holdninger samtidig som det øker 
bevisstheten rundt forsøpling. Sist, men ikke minst, er det en hyggelig 
utendørsaktivitet som gir resultater. I 2017 plukket frivillige 1374 tonn 
marint avfall langs norskekysten1.

1Strandrydderapporten 2017,

Hvorfor adoptere en 
strand?

Sammen kan vi vinne kampen mot marin
forsøpling, hvis vi handler nå!
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Mesteparten av det marine avfallet er plast som gradvis brytes ned til 
mikroplast. Dette er små plastpartikler som tiltrekker seg miljøgifter og 
som finnes overalt på kloden. Mikroplast er svært vanskelig å fjerne fra 
havet, og forskere har påvist mikroplast i en lang rekke arter så vel som 
i mat og drikkevann.

Forebyggende arbeid over tid er viktig for å takle problemene ved 
marin forsøpling. Det er behov for mer kunnskap om marin forsøpling 
i Norge blant annet for å kartlegge og stoppe kildene til det marine 
avfallet. I tillegg må det jobbes med holdnings- og atferdsendring hos 
privatpersoner, i næringslivet og offentlig sektor.

Når man adopterer en strand kan man velge å rapportere på det man 
finner, og bidra til folkeforkning og avdekke kildene til forsøpling.

ADOPTER EN STRAND HAR TRE HOVEDMÅL:

1. Etablere et landsomfattende nettverk av frivillige ryddere
2. Øke bevisstheten rundt forsøpling og konsekvensene av å kaste  
 avfall i naturen
3. Forebygge forsøpling ved å kartlegge og stoppe kildene
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Følg vår veileder trinn-for-trinn for å komme i gang!

TRINN 1: ETABLER EN ADOPSJONSGRUPPE OG VELG 
OMRÅDET SOM SKAL ADOPTERES

Det er enkelt å starte en adopsjonsgruppe. Har du kanskje en 
vennegjeng, gode kolleger eller et nabolag som kunne tenke seg å være 
med? Eller er du medlem i en forening, et idrettslag eller jobber for en 
privat eller offentlig bedrift som kunne være aktuell? ALLE kan starte 
en adopsjonsgruppe. Når gruppen er etablert, velger dere et område 
dere vil adoptere. Dette kan være et område dere kjenner godt fra før 
eller et område med behov for jevnlig opprydding. 

Tips! Velg gjerne en leder til adopsjonsgruppen som kan fungere som 
kontaktperson. 

TRINN 2: TA KONTAKT MED HOLD NORGE RENT

Registrer adopsjonsgruppen i Hold Norge Rents ryddeportal, 
holdnorgerent.no/ryddeportalen, for å få videre beskjed om hva som 
skal gjøres. 

TRINN 3: VELG NIVÅ OG METODE 

Det finnes tre ulike adopsjonsnivåer.  Velg det nivået som passer din 
adopsjonsgruppe best. Hvert av nivåene har en egen ryddemetode og 
eget ryddeskjema.

NB! Les mer om de ulike ryddenivåene på våre nettsider: 
holdnorgerent.no/adopterenstrand 

Hvordan komme i gang 
med Adopter en strand?
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TRINN 4: INNGÅ AVTALE MED HOLD NORGE RENT, 
KOMMUNE OG AVFALLSELSKAP

Inngå et lokalt samarbeid med kommunen/grunneier og lokalt 
avfallselskap. Hold Norge Rent kan være behjelpelig med å opprette 
kontakt og bistå med oppstart. 

TRINN 5: RYDDINGEN KAN BEGYNNE!

Start med å planlegge en ryddeaksjon. Det skal ryddes minimum 
tre ganger per år.  Tidspunktet for ryddeaksjonene vil variere fra 
sted til sted og er blant annet avhengig vær og klima, men alle 
adopsjonsgrupper oppfordres til å delta på Strandryddedagen i mai og 
Hold høsten ren i september. 

Tips! På Hold Norge Rents nettsider kan dere bestille ryddepakker.
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Strandrydding er en artig og sosial aktivitet som er bra for både kropp 
og sjel, i tillegg til naturen. Det er en unik mulighet til å gi noe tilbake til 
ditt lokalsamfunn. 

Ta utgangspunkt i vår trinn-for-trinn veileder for å komme i gang. 
Hold Norge Rent oppfordrer alle som er interessert, til å danne en 
adopsjonsgruppe. 

En adopsjonsgruppe kan bestå av alt fra 2 til 100 personer, og jo 
større gruppe desto større område kan ryddes. Rekrutter gjerne 
familiemedlemmer, venner eller kolleger – alle kan være med! 

Sammen arrangerer adopsjonsgruppen minimum tre ryddeaksjoner 
i året og forplikter seg til å rydde de neste tre årene. Ryddeutstyr, 
inkludert hansker, sekker, poser m.m., blir dekket av Hold Norge Rent, 
og vi bistår selvsagt med veiledning og oppfølging om nødvendig. 

Hver gruppe kan søke Hold Norge Rent om inntil kr. 10 000 
i etableringstilskudd. Midlene kan brukes til investeringer og 
tilrettelegging i tilknytting til ryddeaksjonene. 

NÅR SKAL DET RYDDES? 

Det er størst behov for rydding på våren og om høsten. 

1. På Strandryddedagen – mai hvert år. 
2. Under Hold høsten ren eller på den internasjonale   
 strandryddedagen – andre lørdagen i september hvert år. 

Praktisk informasjon om 
Adopter en strand
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Andre ryddeaksjoner kan skje i forbindelse med Før fuglene kommer, 
i sommermånedene eller på andre tidspunkter som passer for 
adopsjonsgruppen.

Tips! Ta med kamera når dere er ute og rydder.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt
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Ta del i folkeforskningen!

HVORFOR SKAL JEG REGISTRERE FUNN? 

Registrering av funn bidrar til å øke kunnskapen om forsøplings-
situasjonen i Norge og til arbeidet med å identifisere kilder til 
forsøpling. Registrering i Ryddeportalen danner også grunnlaget for 
Hold Norge Rents årlige rapport om rydding i Norge. 

NB! Husk å avslutte aksjon etter endt ryddeaksjon.

HVA ER RYDDEPORTALEN? 

Dette er vårt viktigste verktøy for Adopter en strand. Her kan 
adopsjonsgruppene registrere adopsjonsområde, planlagte aksjoner, 
antall kilo innsamlet avfall og meter ryddet. Hver adopsjonsgruppe vil 
kunne registrere egen profil i Ryddeportalen, hvor de også vil få tilgang 
til ryddeskjema tilpasset sitt adopsjonsnivå. 

Tips! Ta med registreringskjema når dere drar ut for å rydde, 
eller registrer funn direkte på mobil/nettbrett ved å logge inn på 
adopsjonen i Ryddeportalen.

I Ryddeportalen markeres adopterte områder med et englesymbol.
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HAR DU SPØRSMÅL? 

Mer informasjon om ryddenivå og tilgang til ryddeskjema finnes på 
våre nettsider: holdnorgerent.no/adopterenstrand 

Ved ønske om deltagelse eller spørsmål til Adopter en strand, ta 
kontakt med oss på e-post: fanny.pindsle@holdnorgerent.no

Bli med på Adopter en strand – for havets skyld
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Sammen rydder vi Norge!


