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Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark 2020 

Notat fra Teams-møte 2. juni 2020 
 
Kommuner, organisasjoner og avfallsselskap som har vist engasjement i arbeidet med strandrydding, 
blant annet ved å søke tilskudd fra friluftsrådet, var invitert til å delta i møtet. 
 
Her kommer en kort oppsummering etter møtet: 
 
1. Orientering fra Hold Norge Rent 
Fanny Pindsle la vekt på følgende i sin orientering: 

• Info om Hold Norge Rent 
• Smittevernhensyn ved gjennomføring av strandrydding i år 
• Strandryddeuka gjennomføres i år som en del av Friluftslivets uke, dvs. 5.-20. sept. 
• Adopter en strand skifter navn til Min del av Norge (se mer info under) 
• Refusjonsordningen (se mer info under) 
• Den nye ryddeportalen – ryddenorge.no (som også finnes som egen app) 

 
Presentasjon er så pass stor at den ikke legges ved til alle som en del av notatet fra møtet. Den som 
ønskes å få den tilsendt bes om å ta kontakt.  
 
2. «Min del av Norge» 

• Nord-Troms Friluftsråd/Finnmark Friluftsråd følger opp denne og får utarbeidet forslag til 
skilt.  

• Dersom f.eks. Kongsfjord bygdelag tar ansvar for ei strand som de ønsker å følge opp, så kan 
de få et skilt som settes opp der det framgår at dette er Kongsfjord bygdelags «del av Norge» 
som de vil bidra til å holde rent og ryddig.  

• Mer informasjon om tiltaket kommer når vi har fått utkast til skilt.  
 
3. Refusjonsordningen 

• Det beste vil være at all strandrydding som skal gjennomføres i år gjennomføres med bruk av 
felles aksjonskoder. Nord-Troms Friluftsråd oppretter aksjonskode for strandrydding i Nord-
Troms, mens Finnmark Friluftsråd gjør tilsvarende for Finnmark. De som ønsker egne aksjons-
koder kan gjerne gjøre det. 

• All strandrydding skal registreres på ryddenorge.no og aksjonskoden er avgjørende for å 
kunne søke Hold Norge Rent om refusjon av utgiftene.  

• Det beste er om refusjon av utgifter til konteiner, transport, avfallshåndtering etc. gjøres av 
avfallsselskapene. Dersom det er avfallsselskap som ikke ønsker å påta seg den jobben, er 
det organisasjonen/kommunen i samarbeid med friluftsrådene som må søke refusjon.  

 
4. Motivasjonsmidler – Dugnadspenger 

• Som kjent har Miljødirektoratet ikke bevilget tilskudd til strandrydding i Nord-Troms og 
Finnmark i år. Det er fremmet klage. MD opplyser at det er seks måneders behandlingstid på 
klagen (da er mørketiden og vinterstormene kan ligge på lur. Dårlig tid for strandrydding i 
nord J ) 

• Friluftsrådene vil søke oppdrettsnæringen (og andre) for å undersøke om de kan bidra med 
«dugnadspenger».  

• Friluftsrådene har penger til «Folkehelse» og «Friluftsliv i sommer for ungdom». Kanskje 
noen har forslag til strandrydding som kan kombineres med folkehelse og/eller ungdom? Ta i 
så fall kontakt med Hugo Tingvoll, 975 20 450 – hugo@perletur.no 



             Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd   

 

 
5. Bruk utogplukk.no 

• Ryddeportalen til Hold Norge Rent er den som skal brukes for alle felles koordinerte 
ryddeaksjoner. Det er i tillegg ønskelig at alle privatpersoner i år bruker www.utogplukk.no 
Dette er en felles nettside for Nord-Norge som kan brukes til å legge inn bærturer og turer i 
fjæra med strandrydding (Fra før har vi utinord.no og perletur.no for fjellturer).  

• Friluftsrådene vil ordne med premier til alle som er med og registrerer sine turer på Ut og 
Plukk.  

 
 
Hugo Tingvoll 
Referent 

 
 


