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HVORFOR RYDDE?
Naturen er dyrene, insektene, fuglene
og fiskenes hjem. Vi mennesker har
kastet søppel i hjemmet deres i mange
år. Derfor har vi nå et ansvar for å rydde
opp. Det er ingen som liker å bo i masse
søppel, heller ikke dyrene!
Plastsøppel er en stor trussel mot
alt som lever i naturen fordi det aldri
forsvinner, men etter hvert brytes ned
til bittesmå biter som kalles mikroplast.
Disse bitene er nesten umulig å plukke
opp. Derfor må vi plukke opp plastsøpla
før den blir til mikroplast.
Dersom ingen plukker opp plastsøpla vil
vinden, regnet og bekkene våre transportere søpla videre ut til havet. Her kan
dyr, fugl og fisk sette seg fast i søpla eller
spise den fordi de tror det er mat. Hvert

år dør én million sjøfugl og 100 000
marine pattedyr på grunn plastsøppel i
havet. Samtidig kastes det hvert eneste
år 8 millioner tonn plast i havet. I 2050
vil det være mer plast enn fisk i havet
hvis vi fortsetter å kaste like mye søppel
som i dag.
Over 80% av søpla i havet kommer fra
land. Derfor bidrar både alle som rydder
på stranda og alle som rydder ved innsjøer, elver og stier til å holde søpla vekk
fra havet.
Du bidrar også mye når du bruker to
minutter på å plukke opp plastsøppel
på veien til skolen, fotball eller korps.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre
litt. Sammen skal vi rydde naturen fri for
plast!

3

DETTE TRENGER DU FOR Å RYDDE
Et sted å rydde
Finn en strand, øy, elv, innsjø, sti eller
lignende som er forsøplet og som egner
seg for rydding. Stedet bør være lett
tilgjengelig og det må være mulig å
frakte oppsamlet avfall derfra. Det er lurt
å avtale et oppmøtested i nærheten av
en parkeringsplass eller et busstopp, slik
at dere kan gå samlet til området dere
skal rydde.

Noen å rydde sammen med
Ta med Miljøagent-lokallaget, venner,
familie, klassen eller organisasjoner som
speideren og Naturvernforbundet. Det
er også mulig å rydde alene eller se om
noen andre arrangerer ryddeaksjon på
holdnorgerent.no/ryddeportalen
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Ryddeutstyr
• Små og store søppelsekker
• Hansker og/eller søppelklyper
• Varme, vanntette klær og godt skotøy
(støvler)
• Noe godt å spise og drikke
• Refleksvester
• Antibac og/eller våtservietter
• Førstehjelpsutstyr
• Telefonnummer til legevakt, politi,
kommunen og lokalt avfallsselskap
• Kniv, sag, spade og rake kan også
være nyttig

En plan for håndtering
av avfallet
Avklar i forkant hvor og hvordan avfallet
skal hentes eller leveres. Hvis avfallet
skal ligge en stund før det hentes, bør
sekkene plasseres i ly for vær og vind.
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/
ryddeportal

TIPS
HUSK LOKALMEDIA!
De aller fleste lokalaviser synes
det er både hyggelig og viktig
å vise fram barn som rydder
søppel andre har kastet fra
seg. Dersom ingen journalister
har tid til å komme på ryddeaksjonen kan dere selv ta
bilder, samle fakta (sted, antall
ryddere, hvor mye som ble
ryddet) og skrive ned sitater.
Hvorfor rydder du og hva var
det rareste du fant?

• Det enkle er ofte det beste. Første
gang man har ryddeaksjon kan det
være lurt å gjøre det så enkelt som
mulig. Ryddinga er ofte aktivitet nok
i seg selv.
• Hold Norge Rent har gratis poser
og hansker i mange størrelser til alle
strandryddere som ønsker å få det
tilsendt.
• Dersom kommunen din er med
i Kystlotteriet kan dere feste lodd
på søppelsekkene og være med i
trekning av fine premier. Sjekk ut
kystlotteriet.no
• Kanskje dere ønsker å ha egne
konkurranser med premier? For eksempel kan alle som er med å rydde
få et lodd, så trekkes det vinnere når
dere er ferdig å rydde. Spør lokalt
næringsliv om de vil sponse premier.

Foto: Stine Østnor
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RYDDEPORTAL
Hold Norge Rent (som Miljøagentene
er medlem av) har laget en ryddeportal.
Her kan du registrere ryddeaksjonen din
eller finne ryddeaksjoner arrangert av
andre som du kan bli med på. Her finner du informasjon om avfallsinnlevering
og du kan finne områder som trenger
en ryddeaksjon. Det er også mulig å
rapportere inn hva slags søppel du har
funnet i ryddeportalen, noe som bidrar
til å øke kunnskapen om situasjonen og
ansvarliggjøre forsøplingskildene. Bruk
gjerne Miljøagentenes registreringsskjema for søppel mens dere rydder, og
rapporter inn når dere kommer hjem.
Gå inn på nettsiden miljoagentene.no og
bruk søkefunksjonen øverst til høyre for
å finne registreringsskjemaet.
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FÅ TILBAKE PENGER
Fordi det koster penger å levere søppel
hos flere avfallsselskap og gjenvinningsstasjoner har det blitt opprettet en
refusjonsordning for avfall som plukkes
opp langs sjøen. Ta vare på kvitteringer
og søk refusjon fra holdnorgerent.no.
Dersom du vil søke refusjon må også
ryddeaksjonen være registrert i Hold
Norge Rent sin ryddeportal, og du må
vite antall kilo søppel dere har plukket.

SIKKERHET
Det er gøy, sosialt og lærerikt å rydde
søppel sammen med barn, men det er
også viktig at de voksne tenker på sikkerhet. Si alltid i fra hvor dere går.
Aller viktigst:
• Informer barna om hvor de kan
gå og hva de ikke får lov å plukke
• Ha alltid med mobil og førstehjelpsutstyr
• Vær nok voksne til å ha god oversikt
over alle barna
Videre kan du selv gjøre en vurdering ut
i fra alder og antall barn. Det kan for eksempel være lurt å sette tydelige grenser
for hvor barna kan gå, telle barna jevnlig
og dele barna opp i mindre grupper
med en egen voksen som har ansvar for
gruppa.

!

Dersom dere er ved vann: Vurder om
de yngste skal ha redningsvest. Si til
barna at svaberg kan være glatte, at det
eventuelt finnes bratte stup og hva de
skal gjøre dersom de finner farlig avfall
og gjenstander. En god regel er at barna
skal si i fra til de voksne (uten å røre det
selv) dersom de finner:
• Beholdere med ukjent flytende væske
• Sprøyter
• Medisiner
• Materialer med spiker, glass og andre
spisse gjenstander
Væske som ikke er vann må oppbevares
i beholderen og leveres som farlig avfall.
Sprøytespisser og lignende puttes i en
tett beholder (flaske med kork) som en
voksen har ansvar for å håndtere. Medisiner samles og leveres på apoteket.

Ring politiet dersom dere finner en
blåsyreampull. De kan være farlige
dersom det går hull på dem.

Foto: Kosterhavets Nationalpark
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HUSK
Ved større arrangementer bør det utnevnes en sikkerhetsansvarlig.
Denne personen har hovedansvaret ved en eventuell ulykke (ta hånd om
skadede, varsle, organisere transport og lignende). Dere bør vurdere å ha
tilgang til hjertestarter, signalfløyte, kasteline og redningsvester. Ring alltid
113 dersom du er i tvil om alvorlighetsgraden på en ulykke.
Ikke forstyrr dyrelivet. Dersom dere finner skadde eller døde dyr må det
meldes fra til Viltnemnda på tlf. 901 23 203 eller 976 36 290.
Bestemmelser om vern og ferdselsforbud må respekteres. Ferdselsforbud i fuglereservater gjelder i perioden 15. april – 15. juli, med enkelte
avvik. Ta kontakt med Statens naturoppsyn eller kommunen ved tvil om det
er lov å ferdes i området.
Husk sjøvettregler ved bruk av båt.

RYDDEAKSJON MED SKOLE/BARNEHAGE
Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler stiller krav om at
skoler og barnehager som arrangerer
ryddeaksjon må ha klare skriftlige rutiner
for å ivareta sikkerhet og hygiene, inklu-
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dert risikovurdering. Dersom dere rydder
ved vann stilles det også krav om bestått
livredningskurs.

Foto: Stine Østnor

DET VIKTIGSTE PÅ RYDDEAKSJON ER Å HA DET GØY!
Det er morsomt å plukke søppel fordi man kan finne mange rare ting. Av og til må
man også drive ekte agentarbeid for å finne ut hva søpla er og hvor det kommer fra.
Her er noen forslag til flere ting dere kan gjøre for å ha det gøy.

PLASTMONSTERET KOMMER
Hva: Mens dere venter på at alle skal komme til oppmøtestedet kan dere leke Plastmonsteret kommer, som er Miljøagentenes versjon av Haien kommer.
Slik gjør du: En deltager er plastmonsteret og står på et avgrenset område i midten av «havet». De andre deltagerne deles opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne.
Lekesjefen sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt
plastmonsteret. Lekesjefen roper plutselig «plastmonsteret kommer» og da skal plast
monsteret ta så mange fisker som mulig mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne.
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SØPPELBINGO!
Hva: Søppelbingo er et spill som kan spilles mens dere rydder søppel.
Hvorfor: Søppelbingo gjør det enda morsommere å plukke søppel. I tillegg får dere et
mer bevisst forhold til hva slags type søppel som finnes i naturen.
Slik gjør du:
1. Denne aktiviteten gjennomføres mens dere rydder søppel i naturen. Dere kan
selv velge om alle som rydder er på ett felles lag med ett felles bingobrett, eller
om dere konkurrerer mot hverandre med hvert deres brett.
2. Lag bingobrett. Spillerne har et brett med 3x3 eller 4x4 kvadratiske ruter. Hver
rute er en ting som kan finnes som søppel i naturen. Husk å tilpasse innholdet i
rutene ut i fra om dere rydder langs en strand eller i skogen. Det kan også være
lurt å velge søppel som dere tror finnes der dere skal rydde.
3. Spill spillet: Når dere finner akkurat den type søppel som er inni ruta kan dere
kaste det i søppelposen og krysse av ruta på brettet. Den første som klarer å
krysse av en hel rad eller kolonne får bingo. Deretter er det om og gjøre å fylle
hele brettet. Tips: En tilleggskonkurranse kan være å plukke mest søppel.
Forslag til hva som kan være på bingobrettet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Flasker
Brus eller ølboks
Godteripapir
Matemballasje
Plastpose
Hermetikkboks
Sigarettsneip
Snus
Snusboks
Kork
Knust glass
Pappeske
Kartong
Ballong
Leke
Sprengningstråd

FINN UT HVA SLAGS SØPPEL SOM
FINNES I NATUREN!
Hva: Sorter søpla du har plukket opp og
rapporter funnene dine inn til Hovedkvarteret, Hold Norge Rent og/eller lokalavisa. Hva
har du funnet mest av og hvor tror du søpla
kommer fra? Hva kan vi gjøre for å unngå
at denne søpla kastes i naturen og til slutt
ender opp i havet?
Hvorfor: Ved å forske på hva slags søppel
som finnes i naturen kan vi foreslå gode
løsninger for å unngå at søpla til slutt havner
i havet. For eksempel har mange begynt å
bruke handlenett i stedet for engangsplastposer fordi vi har sett at veldig mange av
plastposene har havnet i havet. Noen land
og byer har til og med innført plastpose
forbud. En bonus er også at du bidrar til
at det blir mindre søppel i naturen når du
plukker den opp.

Foto: Hanna Hågensen Aasen

Slik gjør du:
1. Denne aktiviteten kan du helt fint gjøre alene, men det blir enda morsommere
dersom du inviterer med Miljøagent-lokallaget, venner, familie eller klassen.
2. Sorter søpla du finner i de ulike kategoriene i Miljøagentenes registreringsskjema
for søppel (se miljoagentene.no).
3. Fyll ut skjemaet og diskuter hvor søpla kommer fra. Hva var det mest av, og var
det noe du fant som overrasket deg? Hva kan gjøres for å hindre at søpla havner
i naturen?
4. Send inn rapporten til Hovedkvarteret på post@miljoagentene.no. Dersom du
har registrert ryddeaksjonen i Hold Norge Rent sin ryddeportal kan du registrere
funnene dine der. I tillegg kan du kontakte lokalavisa og spørre om de vil
skrive en sak om funnene du har gjort. Ta gjerne bilder av søpla du finner.
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Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.
Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker
sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer
miljøsinkene. Vi jobber for å gi barn troen på seg selv,
framtiden og at det nytter å gjøre noe.
Alle miljøagenter har rett til å si ifra!
Miljøagentene er en selvstendig, frivillig og
landsomfattende medlemsorganisasjon for barn.
Alle barn kan bli miljøagenter.
Som medlem får du en velkomstpakke, medlemsbladet
Miljøagentrapporten fem ganger i året og tilbud om
ulike aktiviteter både nasjonalt og i lokallag.
Vil du bli medlem? Se miljøagentene.no

