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Hver dag er en 
ryddedag!
Hvert år dør en million sjøfugl og 
100 000 marine pattedyr på grunn av 
marin forsøpling. Samtidig havner over 
8 millioner tonn plast i havet årlig, og 
ifølge World Economic Forum vil det 
innen 2050 være mer plast enn fisk i 
verdenshavene.

Over 80 % av avfallet som havner i havet kommer fra land- 
baserte kilder. Alle som rydder langs kysten på strender, øyer,
havbunnen m.m. eller i innlandet langs vassdrag, innsjøer,
stier m.m., bidrar derfor til kampen mot marin forsøpling.

I Norge deltar tusenvis av ildsjeler i arbeidet mot forsøpling
gjennom lokale, regionale og nasjonale ryddeaksjoner, og
Hold Norge Rent inviterer til tre årlige nasjonale aksjoner:

Før fuglene kommer i mars 

Strandryddedagen i mai

Hold høsten ren i september

Denne ryddeveilederen inneholder tips og råd til alle som vil 
rydde. Vi håper den kommer til nytte.

Husk at hver dag kan bli en ryddedag, og alle står selvsagt 
fritt til å rydde når som helst på året.

Bli med på Norges største ryddedugnad!



Dette trenger du for å rydde
1. Et sted å rydde
Finn en strand, øy, elv, innsjø, sti e.l. som er forsøplet og som egner seg for rydding.
Stedet bør være lett tilgjengelig. Det må være mulig å frakte oppsamlet avfall enkelt fra 
stedet. Hvis du ikke vet hvor du skal rydde, kan du søke etter forsøplede områder eller 
planlagte aksjoner som er åpne for påmelding på holdnorgerent.no/ryddeportalen

2. Noen å rydde sammen med
Ta med familie, venner, kolleger, naboer eller andre som vil bidra. Har du ingen å 
rydde med? Det går fint an å rydde alene, eller du kan se om det finnes aksjoner 
som er åpne for påmelding på holdnorgerent.no/ryddeportalen.

3. Ryddeutstyr
Hold Norge Rent deler ut gratis ryddepakker. Har du ikke allerede mottatt ryddeuts-
tyr, send oss en e-post. Annet utstyr som kan være nyttig er kniv, sag, øks, spade eller 
rake. Ta gjerne med kamera og send oss bilder til post@holdnorgerent.no.

4. En plan for håndtering av avfallet
Avklar i forkant hvor og hvordan avfallet skal hentes. Dette er spesielt viktig ved behov 
for båt eller helikopter. Hvis avfallet må ligge en stund før det hentes, bør sekkene 
sikres.

Mange lokale renovasjons- og avfallsselskap støtter opp om frivillige ryddeaksjoner. 
Ta kontakt med ditt lokale selskap for å avtale henting/levering eller spør kommunen 
om hva du skal gjøre med avfallet som samles inn.

Mer informasjon om avfallshåndtering og oversikt over avfallsmottak som tar imot 
marint avfall gratis, finner du på holdnorgerent.no/ryddeportalen.



Hold Norge Rents hansker 
er av høy kvalitet og kan 
brukes mange ganger. De 
er laget av resirkulert løv og 
produsert på solenergi, og en 
andel av overskuddet går til 
skogplanting.
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Bruk Ryddeportalen!
Hva er Ryddeportalen?
Ryddeportalen er et verktøy for påmelding, registrering og kommunikasjon i 
forbindelse med opprydding av herreløst avfall.

I Ryddeportalen finner du forsøplede områder og planlagte aksjoner som er åpne 
for påmelding. Her kan du også melde på egne aksjoner eller gjøre om forsøplede 
områder til aksjoner.

Når aksjonen er over, oppfordrer vi også til registrering av antall kilo innsamlet 
avfall og antall meter ryddet. I tillegg håper vi at alle registrerer funn. Du kan velge 
mellom å begrense registreringen til topp 12 funn eller registrere detaljerte funn.

Registreringsskjema
Registreringsskjema sendes ut sammen med Hold Norge Rents ryddepakker, men 
skjemaet kan også lastes ned fra Ryddeportalen.

Ta gjerne med registreringsskjema når du drar ut for å rydde eller registrer funn 
direkte på mobil/nettbrett ved å logge inn på aksjonen i Ryddeportalen. 

Hvorfor skal jeg registrere funn?
Registrering av funn bidrar til å øke kunnskapen om forsøplingssituasjonen i Norge og 
til arbeidet med å identifisere og ansvarliggjøre kildene til forsøpling.

Registrering i Ryddeportalen danner også grunnlaget for Hold Norge Rents årlige 
rapport om rydding i Norge.

Lykke til med ryddeaksjonen!

Hvordan opprette en ryddeaksjon i Ryddeportalen:

1. Registrer en bruker i ryddeportalen eller logg på din bruker her:
     http://holdnorgerent.no/ryddeportalen

2. Søk eller klikk på det interaktive kartet for å finne stedet du ønsker å rydde

3. Klikk på stedet og deretter på OPPRETTE AKSJON

4. Fyll ut skjemaet

5. Du vil motta en aksjonskode og mer informasjon



Refusjonsordning
Hvis du har hatt utgifter til avfallshåndtering, kan du søke refusjon. 
NB! Ryddeaksjonen og antall kilo innsamlet marint avfall må være registrert i 
Ryddeportalen. 
Mer informasjon: http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen



Adresse: Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo   
Telefon: 40001438   

E-post: post@holdnorgerent.no

Bankkonto: 1503.57.91334   
Organisasjonsnummer: 914 773 547

holdnorgerent.no
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