Adopter en strand
Bakgrunn
Hvert år havner anslagsvis 8 millioner tonn plast i verdenshavene1 , og ifølge World
Economic Forum vil det innen 2050 være mer plastsøppel i verdenshavene enn fisk om vi
ikke gjør noe med problemet. Norge har en stor og vakker kystlinje med et rikt dyre-, planteog fugleliv. Marin forsøpling truer det marine miljøet og påfører sjøpattedyr, fugl, fisk,
plankton m.m. skader, lidelse og død. Også dyrelivet på land skades og dør på grunn av
marin forsøpling. Årlig rammes rundt 100 000 sjøpattedyr og minst 1 million sjøfugler.
Forebyggende arbeid over tid er derfor 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.
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Hvert år bidrar flere tusen frivillige i arbeidet mot marin forsøpling, og flere som hjelper til jo
mer reduseres mengden avfall i havet. «Adopter en strand» skal danne grunnlaget for
regelmessig og kontinuerlig rydding av et omfattende antall norske strender, øyer og
områder langs vassdrag og innsjøer, (samt andre innlandsområder som stier Vårt
overordnede mål er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydning
herreløst avfall i norsk natur.

1

Jambeck et al. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Atlanta, Georgia. University of Georgia

Vi har som mål å etablere inntil 100 faste adopterte områder med minimum en adopsjon i
hvert fylke i Norge og minimum 10 adopterte innlandsområder. Hver adopsjonsgruppe må
adoptere minst en strand, øy eller ett innlandsområde. Gruppene kan gjerne ha ansvar for
flere områder, og vil oppfordres til å inngå samarbeid med dykkere tilknyttet sitt
lokalsamfunn for å kunne kartlegge og rydde bunnen.

Hvem kan adoptere en strand?
Ordningen er åpen for alle, og vi ønsker et mangfold av samarbeidspartnere på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå.
Eksempel på adopsjonsgrupper kan være lokale lag og foreninger, frivillige organisasjoner,
vel/sameie/borettslag/nabolag, trossamfunn, arbeidsplasser, institusjoner som f. eks.
omsorgsboliger og asylmottak, skoler, barnehager og undervisnings- og
forskningsinstitusjoner. En adopsjonsgruppe kan bestå av alt fra 1-100 personer.
For at hver av adopsjonsgruppene skal få et best mulig utgangspunkt for arbeidet, kan hver
gruppe søke om inntil kr. 10 000 i etableringstilskudd.
Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en «startpakke» bestående av
ryddeutstyr som hansker, avfallssekker, poser m.m. Via en egen side på Hold Norge Rent
sine nettsider vil adopsjonsgruppene få tilgang til informasjonen de trenger for å delta på
Adopter en strand. Hold Norge Rent vil også bistå adopsjonsgruppene med løpende
oppfølging.

«Sammen rydder vi Norge» - Hold Norge Rent

Ansvar
Alle adopsjonsgruppene må inngå en skriftlig avtale signert av adopsjonsgruppen og Hold
Norge Rent, som forplikter gruppen til å registrere alle funn fra ryddeaksjonene i
Ryddeportalen. For å få oversikt over effekten av Adopter en strand, skal alle adopterte
områder registreres i Hold Norge Rents ryddeportal.
Adopsjonsgruppene utnevner en person som fungerer som «leder/kontaktperson» for
gruppa.
Det skal også inngås samarbeid med kommunen og avfallsselskap. Hold Norge Rent vil bistå
adopsjonsgruppene med å inngå lokale avtaler for transport, levering og behandling av
marint avfall.

«Opprydding er en veldig enkel og tilfredsstillende måte å vise
miljøengasjement og bidra til et bedre miljø.» - Hold Norge Rent

Når skal det ryddes?
Adopsjonsordningen forutsetter minimum tre ryddedugnader per år.
Adopsjonsgruppene inviteres til å delta på den nasjonale Strandryddedagen som i regi av
Hold Norge Rent arrangeres hvert år i mai. Videre vil gruppene oppfordres til å delta på Hold
Høsten Ren som arrangeres i tilknytting til den internasjonale strandryddedagen hvert år.
Andre ryddeaksjoner kan skje i forbindelse med Før fuglene kommer, i sommermånedene,
romjulen, eller i påsken.
Antall dugnader vil variere fra sted til sted og avhenger mange steder av klima, men det
forventes at adopterte områder ryddes 3-5 ganger i løpet av året.
Nettverksbygging
Adopsjonsgruppene vil få mulighet å ta del på en nasjonalsamling med den hensikt å
evaluere prosjektet og utveksle erfaringer. Internsamlingene skal bidra til å styrke det
frivillige nettverket av strandryddere i Norge. Leder/kontaktperson og én frivillig deltar på
samlingen som dekkes av Hold Norge Rent.
Bruken av medier og sosiale medier vil spille en sentral del i etableringen av det frivillige
nettverket. Adopsjonsgruppene oppfordres til å dele resultater på facebook, twitter og
instagram. Gjennom ryddeportalen (eller en egen profil for hver av adopsjonsgruppene) vil
adopsjonsgruppene få muligheten til å se de langsiktige effektene av sine ryddeaksjoner.
Hold Norge Rent vil åpne opp for muligheten til å merke de adopterte
strendene/øyene/innlandsområdene med et lite adopsjonsskilt. Dette er et
holdningsskapende tiltak som danner positiv oppmerksomhet rundt Adopter en strand og
adopsjonsgruppene.

Oppstart
I løpet av september 2017. Alle interesserte adopsjonsgrupper oppfordres til å rekruttere
frivillige og starte planleggingen av ryddeaksjon på den internasjonale strandryddedagen,
lørdag 16. september.

