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RYDDEVEILEDNING
- HVORDAN GÅ FREM NÅR DU SKAL RYDDE EN STRAND

1. VALG AV STED

Stranden eller kystlinjen dere velger bør være 
et avgrenset, lokalt kystområde som har behov 
for rydding.  Ta gjerne kontakt med din 
kommune eller lokale skjærgårdstjeneste, de 
kan være behjelpelige med å finne et egnet 
område. Undersøk om områdene som skal 
ryddes har regler i forhold til ferdsel og vern. 
Nasjonalparker, fuglereservater og naturvern-
områder kan ha ferdselsforbud hele eller deler 
av året. Se kart i naturbasen over 
verneområder for ditt område. 

Mengden av søppel og hvor enkelt det er å 
rydde på område bør være med i 

vurderingen når dere skal velge område. 
Ryddingen og registreringen må gjøres grundig, 
dette tar tid. Det er også et poeng at 
kyststrekningen/stranden som velges ut har 
en egenverdi for elevene. Hvis området som 
velges er en arena som blir brukt av elevene på 
fritiden eller i undervisningssammenheng, har 
elevene trolig et større eieforhold til området. 
Dette kan gjøre at elevene føler det som 
viktigere å holde stranden ryddig. Skolen kan 
gjerne «adoptere» et område og sørge for et 
det til en hver tid er ryddig der. 

2. UTSTYR

• Hansker
• Søppelsekker (gjerne gjennomsiktige)
• Raker
• Bokser
• Bøtter

• Skrivesaker
• Registreringsskjema. 
• Læreren bør også ha en flaske eller  

plastboks til spisse gjenstander (sprøyter, 
glass, kniver, ect.)
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http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/


3. TING MAN BØR TENKE PÅ

Strand/kystområde:
• Er det tilgang også ved dårlig vær?
• Tilgjengeligheten bør tilpasses rydderne.
• Arbeidsbelastning bør tilpasses rydderne. 
• Trengs det noe spesialutstyr for å rydde 

området?
• Tilgang for å få fjerne søppel i etterkant.
• Skal det ryddes en gang eller jevnlig? Hvor 

ofte?
• En kjent strand/kystområde - media?

Tilgang:
• Undersøk om områdene som skal ryddes 

har regler i for hold til ferdsel og vern. 
Reservater og verneområder kan ha ferdsel 
forbud hele eller deler av året. Se kart.

• Spør alltid om grunneiers tillatelse - alt som 
ligger over høyvannslinjen er grunneiers 
eiendom.

Logistikk/avfallsbehandling:
• Hva trengs av utstyr og hvem skaffer dette? 

Trengs det spesialverktøy for å få ryddet?
• Ta alltid med sag, kniv og øks.
• Klær som kan bli møkkete.
• Hansker for beskyttelse.
• Registreringsskjema og skrivesaker 
• Behandling av søppelet:    

Prøv å forutse hvor mye søppel som pluk-
kes. Hva skal gjøres med dette i etterkant? 
Hvem tar seg av transport av søppel og med 
hva? Hva slags informasjon trenger de som 
skal håndtere søppelet? Koster det noe å 
levere søppelet?

Sikkerhet: 
Barn som ikke er svømmedyktige bør bruke 
redningsvest, barn bør uansett ha tilsyn. Dere 
kan også finne farlig avfall. Alle beholdere med 
flytende innhold, glass og sprøyter bør bare 
behandles av voksne. Legg skarpe gjenstander i 
en egen beholder med lokk. 

Presse:
• Det du gjør kan være en inspirasjon for 

andre.
• Bruk lokal presse, lokal tv, radio,   

miljømagasiner, blogg. Lag video fra  
ryddeaksjonen som legges ut på nett.

• Planlegg i forveien - «mat» pressen med 
bakgrunnsinformasjon om marin forsøpling.

• Tilby ferdig tekst og bilder hvis de ikke kan 
stille.

• Involver barn. Barn som gjør noe viktig for 
miljøet er alltid interessant.  

Når området som skal ryddes er valgt ut bør 
dere melde i fra om ryddingen på   
holdnorgerent.no. På denne måten kan en få 
en oversikt over hvilke områder som blir ryddet 
til en hver tid. 

http://www.dirnat.no/content/348/Temakart-verneomrader
http://holdnorgerent.no

