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Til medlemskommunene 
 
           10. jan. 2022 
 
Strandrydding i Nord-Troms 2022 
 
Notatet gir informasjon om hvilke muligheter som eksisterer for strandrydding i samarbeid med 
Nord-Troms Friluftsråd.  
 
Som det framgår er målet å få til en omfattende strandrydding, i en så stor del av Nord-Troms som 
mulig. For å lykkes trenger vi god organisering der mange ser nytten og blir med i arbeidet.  
 
Kommunene anmodes om å: 
 

• Gjennomgå notatet og avklare om kommunen ønsker strandrydding.  
• Utpeke sin kontaktperson som kan være bindeledd mellom Nord-Troms Friluftsråd og de 

som skal bidra i strandryddingen lokalt.  
• Melde tilbake til Nord-Troms Friluftsråd om hva som ønskes av samarbeid.  

Dette så snart som mulig, men senest 15. mars 2022.  
 
Strandrydding og tiltak mot marin forsøpling vil på tema på et eget Teams-møte i løpet av vinteren. 
 
Tiden til da brukes til å utarbeide handlingsplan for årets arbeidsinnsats på området.  
 
 
1. Arctic Cleanup 
Finnmark Friluftsråd deltar i et arktisk samarbeid koordinert av Hold Norge Rent. Målet er å få Nord-
Troms Friluftsråd med i det samme samarbeidet, som innebærer at vi vil bli tildelt midler til å følge 
opp strandrydding i samarbeid med organisasjoner, kommuner og virksomheter.  
 
Samarbeidet gjennomføres på følgende måte: 
 

• Det gjennomføres strandryddingsdager i løpet av året. Vi tenker oss minst én aksjonsdag i 
samarbeid med de organisasjoner/kommuner som vil delta. Gjerne flere. Kanskje målet bør 
være tre-fire strandryddingsdager i hver kommune. Dette i med utgangspunkt i behov og hva 
som finnes av frivillighet som vil bidra.  

• Det utpekes kontaktperson for de områder som skal ryddes. Dato(er) for strandrydding 
fastsettes så snart som mulig.  

• Dokumentasjon prioriteres. Alt innsamlet avfall skal registreres på eget skjema for Arctic 
Cleanup.  

• Tilskuddsmidlene benyttes som motivasjonsmidler til de lag og forening som deltar, samt til å 
dekke faktiske utgifter til transport, avfallshåndtering etc.  
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2. Rydd Norge – Det nasjonale ryddeprogrammet 
Rydde Norge er en innsats koordinert av Handelens Miljøfond. Dette er den mest profesjonelle 
strandrydding som gjennomføres i Norge. Nord-Troms Friluftsråd nådde ikke opp i fordelingen av 
midler via denne ordningen. Arktisk Geotek har fått ansvar for «våre kommuner» og deler av Loppa. 
Om Arktisk Geotek ønsker samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd og vårt nettverk vites ikke.  
 
 
3. Midler til strandrydding fra Miljødirektoratet 
Verken i 2020 eller i 2021 bevilget Miljødirektoratet tilskudd til fellessøknaden fra Nord-Troms 
Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd. Vi fikk aldri noen skikkelig tilbakemelding på hvorfor søknaden fra 
en så stor og viktig del av kysten ble avslått.  
 
Det positive i år er at Miljødirektoratet selv ikke skal fordele årets tilskuddspost på 50 millioner. De 
har delegert oppgave til Senter mot marin forsøpling, med søknadsfrist 20. januar. Nord-Troms 
Friluftsråd vil søke tilskudd, selv om midlene via Arctic Cleanup gjør at vi allerede er sikret en 
mulighet til å gjøre en forholdsvis stor frivillig innsats i samarbeid med organisasjoner med flere.   
 
 
4. Ordningen «Min bit av Norge» 
Nord-Troms Friluftsråd samarbeider med Hold Norge Rent om dette tiltaket, der skoler, barnehager 
og organisasjoner oppfordres til å «adoptere» og ta ansvar for sin strand i nærmiljøet. Det legges opp 
til å få med flere på ordningen i løpet av 2022. De som deltar, vil få et tilskudd de kan bruke til blant 
annet å gjøre «sin strand» mer attraktiv og innbydende. Tiltak kan være skilt, bord og sittegrupper, 
avfallsdunker etc.  
 
 
5. Refusjon av utgifter via Hold Norge Rent 
En tilskuddsordning som også er viktig å kjenne til, og som kan være aktuell å bruke som supplement 
til øvrige ordninger, er den Hold Norge Rent administrerer med midler fra Miljødirektoratet. Det er 
mulig å søke refusjon til utgifter knyttet til strandrydding. Dette gjelder f.eks. transport, leie av 
konteinere og avfallshåndtering. Ordningen gjelder ikke dugnadspenger/motivasjonsmidler til lag og 
foreninger. Ordningen innebærer en viss risiko ettersom det må søkes om refusjon i ettertid. Helt 
siden ordningen ble etablert har det vært tilstrekkelig med midler til å dekke innkomne søknader. 
Dersom det blir aktuelt å ta i bruk ordningen, kan Nord-Troms Friluftsråd ta på seg risikoen på vegne 
av lag og foreninger.  
 
 
6. Strandryddeuka 2022 
Til slutt tar vi også med informasjon om den nasjonale strandryddeuka, som i år gjennomføres fra 11. 
til 19. september. Målet er at deg i Nord-Troms Friluftsråd skal gjennomføres strandrydding gjennom 
hele året, når været tillater det, også i høstens strandryddeuke.  
 
Nyttige linker: 
 
https://holdnorgerent.no/minbitavnorge 
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https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddMarinForsøplingSkjema/Startside/Index?søknad
stypeId=33 
 
https://holdnorgerent.no/strandryddeuka 
 
https://ryddenorge.no 
 
https://handelensmiljofond.no/rydd-norge 
 
 
Håper dette er tilstrekkelig informasjon slik at vi fellesskap kan få til mye bra innen området 
strandrydding i løpet av 2022. Ta kontakt dersom det er ytterlige informasjon. Venter ellers 
tilbakemelding fra samtlige kommuner og ønsker og behov.  
 
Med hilsen 
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 
 
 
 
Hugo Tingvoll 
Daglig leder 


