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Vi samler
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Vellenes Fellesorganisasjon
samler velforeningene i Norge
og arbeider for gode vilkår
og tjenester for
frivillig innsats i velforeningene

www.velnett.no
www.facebook.com
Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes
Fellesorganisasjon
Paraplyorganisasjon
for velforeninger i Norge
Vellenes Fellesorganisasjon

Postboks 6 Skøyen, 0212 Oslo,
post.vfo@velforbundet.no
Tlf. 480 90 686

VAR - Bingsa Næring

Henter gratis fra rydding av strender
og fellesarealer i Ålesund
E-post: bingsa@aalesund.kommune.no

SALT kunnskap - friske idéer
Vi gir faglige råd om marin forsøpling
www.salt.nu

Norwex er et selskap med en visjon om å øke
livskvaliteten gjennom å radikalt redusere bruken
av kjemikalier i våre hjem.

Besøk oss gjerne på www.norwex.no

Blått Flagg er en anerkjent internasjonal miljøsertiﬁseringen
for strender og marinaer.
Over 4200 strender og mariner i 49 land er sertiﬁsert.
Stadig ﬂere norske kommuner, friluftsråd og private gjestehavner
setter i gang arbeidet mot sertiﬁsering.
For mer informasjon om Blått Flagg besøk www.fee.no
eller send en e-post til post@fee.no

- for mer i kretsløp
og mindre forsøpling
www.mepex.no

La oss gjenvinne meir
La oss gjenvinne meir

arim.no

Velkommen til Hold Norge Rent
Hold Norge Rent inviterer til dugnad mot forsøpling av norsk
natur. Vårt mål er både å forebygge forsøpling og å mobilisere
til opprydding av herreløst avfall.
Kampen mot herreløst avfall og ressurser på avveie er et felles
ansvar. Hvis vi skal lykkes, må alle bidra. Som medlemsorganisasjon
inviterer Hold Norge Rent derfor til et samarbeid mellom offentlig,
privat og frivillig sektor.
Alle kan bidra til Hold Norge Rents arbeid. Tusenvis av frivillige bidrar
allerede ved å delta i ryddeaksjoner. Nå kan også offentlige virksomheter, næringslivet og organisasjonslivet bidra gjennom medlemskap
hos oss.
Medlemmer av Hold Norge Rent bidrar til det grønne skiftet, og gir
oss muligheten til å styrke vårt arbeid mot forsøpling og ressurser på
avveie over hele Norge.

Sammen rydder vi Norge!
Lise Keilty Gulbransen
Daglig leder

Nancy Strand
Styreleder

Utgiver: 		
Redaktør:
Tekst: 		
Foto: 		
Layout: 		
Trykk: 		

Hold Norge Rent
Lise Keilty Gulbransen
Hold Norge Rent/JS Norge
Kenneth Williams og Bo Eide
JS Norge
RKGrafisk, Oslo

Adresse: 		
Telefon: 		
E-post: 		
Nettside: 		

Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
400 01 438
post@holdnorgerent.no
holdnorgerent.no

5

Om Hold Norge Rent
Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot
forsøpling. Vi skal både forebygge at avfall kommer på
avveie og bidra til opprydding av herreløst avfall.
Vårt overordnede mål er å forebygge forsøpling av miljøet
og engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall
i norsk natur.

Hold Norge Rent har tre hovedmål:
1. Forhindre forurensing og forsøpling
2. Fjerne forsøpling
3. Motivere til arbeid mot forurensing og forsøpling

Hold Norge Rent skal:
• være en spydspiss i arbeidet mot marin forsøpling
• gjennomføre holdningsskapende tiltak mot forsøpling
• støtte og hjelpe til i lokale holdningskampanjer og 
ryddeaksjoner
• bidra til å redusere og rydde opp i eksisterende
villfyllinger
Hvert år deltar over 20 000 frivillige på Hold Norge Rents
initiativer gjennom lokale ryddeaksjoner over hele Norge.

Sammen rydder vi Norge!
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“

Hold Norge Rent er
en medlemsorganisasjon for
bedrifter, offentlige virksom
heter og organisasjoner som
ønsker å bidra til arbeidet
mot forsøpling av naturen.
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“

Ingen kan gjøre alt,
men alle kan gjøre litt.
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Bli med å rydde Norge!
Forsøpling er et stort problem i Norge, og Hold Norge
Rent arbeider både med forebygging og opprydding av
avfall på avveie.
Ved at hver enkelt av oss tar ansvar for vårt eget avfall og
bidrar til å rydde herreløst avfall i naturen, er vi med på
et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og
miljøutfordringer.
Hold Norge Rents medlemmer støtter kampen mot
forsøpling av norsk natur og muliggjør vårt arbeid for et
søppelfritt Norge.

Vårt mål er å skape en felles arena for alle
som ønsker å bidra til det grønne skiftet
gjennom å bekjempe forsøpling.
Bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner inviteres
til å støtte vårt arbeid og bidra til utviklingen av foreningen
gjennom medlemskap. Et medlemskap hos oss viser
samfunnsansvar og er et viktig bidrag til kampen mot
forsøpling.
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Bli medlem
Hold Norge Rent er en nettverksorganisasjon som
inviterer aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor
til å bli med på en dugnad mot forsøpling gjennom
samarbeid og medlemskap.

Disse kan bli medlem av Hold Norge Rent:
•
•
•
•

Private bedrifter
Offentlige virksomheter
Bransjeorganisasjoner
Frivillige og ideelle lag, foreninger og organisasjoner

Hold Norge Rent tilbyr to typer medlemskap:

“

Gjennom medlem
skap i Hold Norge Rent kan
aktører fra både offentlig,
privat og frivillig sektor bidra
til arbeidet mot forsøpling
generelt og marin forsøpling
spesielt.

1. Hovedmedlem
Hovedmedlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet
og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
2. Støttemedlem
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet og er
ikke valgbare til tillitsverv i foreningen.

Kontingent
Hovedmedlem koster kr. 10 000 pr. år, og støtte
medlemskap koster kr. 5 000 pr. år. Frivillige og ideelle
lag, foreninger, organisasjoner og stiftelser kan søke om
hovedmedlemsskap til redusert kontingent.

Innmelding
Alle medlemmer må godkjennes av styret til
Hold Norge Rent.
Utmelding må skje skriftlig innen 1. oktober med virkning
for kommende kalenderår.

Innmeldingsskjema:

Spørsmål om medlemskap rettes til:

http://holdnorgerent.no/bli-medlem

post@holdnorgerent.no.
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“

God avfallshåndtering er noe vi alle er avhengige av
og er avgjørende for å skape en sirkulær økonomi.
Avfall Norge oppfordrer alle som er opptatt av det
grønne skiftet til å melde seg inn i Hold Norge Rent
– vi må alle ta et ansvar for herreløst avfall.
Avfall Norge
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Marin forsøpling
En av Hold Norge Rents prioriterte oppgaver er
bekjempelsen av marin forsøpling. Vi har jobbet mot marin
forsøpling i en årrekke, og alle som støtter vårt arbeid
gjennom medlemskap, bidrar til kampen mot dette miljø
problemet.
Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig
grad påvirker Norge som kystnasjon, og dessverre er Norge
allerede rammet.

Årlig tilføres norske strender og havbunnen langs
kysten vår minst 36 000 tonn avfall, og ny forskning
i regi av Havforskningsinstituttet anslår at havbunnen
utenfor Norge er dekket av minst 10 tonn avfall 
pr. kvadratkilometer.
Det estimeres at verdenshavene inneholder minst 
150 millioner tonn avfall, og minst 80 prosent av dette avfallet er
plast. I følge tall fra University of Georgia tilføres verdenshavene
minst 8 millioner tonn plast hvert år.
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. Verden over
ligger avfallet i strandsonen, flyter rundt i havet og havner på
havbunnen. Årlig rammes minst 100 000 sjøpattedyr og minst
1 million sjøfugler. Forskere ved CSIRO and Imperial College
London anslår at 99 prosent av all sjøfugl vil ha plast i magen
innen 2050.
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“

I følge Norsk institutt
for vannforskning har mer
enn 90 prosent av havhest
og minst 3 prosent av norsk
torsk plast i magen.

Marin forsøpling må bekjempes gjennom en kombinasjon
av global handling og lokale tiltak, og det er mye vi kan
gjøre her i Norge. Det er behov for å kartlegge og stoppe
kildene til det marine avfallet, og det må jobbes med
holdnings- og atferdsendring hos privatpersoner så vel som
i næringslivet og offentlig sektor. Opprydding er også viktig.

Opprydding av marint avfall begrenser blant
annet tilførselen av mikroplast til havet. Det
hindrer skader på både dyr og mennesker, og
det hindrer at dyrelivet i havet og på land blir
utsatt for lidelse og død. Opprydding hindrer
også materielle skader på for eksempel båter og
fiskeutstyr, og dermed spares samfunnet for store
kostnader. Marint avfall representerer dessuten
ressurser på avveie, og o
 pprydding er derfor
også et verdifullt bidrag til det grønne skiftet. I
tillegg blir det selvsagt rent og pent rundt oss.

“

Marin forsøpling er
et verdensomspennende
problem, og ifølge World
Economic Forum vil det
være mer plast enn fisk i
havet innen 2050 hvis vi ikke
handler nå.

Hold Norge Rent arbeider både med forebygging og
med opprydding, men vi har et særlig fokus på frivillig
opprydding av det marine avfallet i Norge.
Les mer om vårt arbeid på side 16 og 17.
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Syklus har støttet Hold Norge
Rent helt fra begynnelsen, og
det har vært fantastisk å se det
økende engasjementet i hele
landet for å gjøre Norge renere!
Lykke til videre!
Syklus

Marin forsøpling er en alvorlig
trussel mot både livet i havet og
oss mennesker. Det er derfor
naturlig for Ragn-Sells å ta
samfunnsansvar gjennom å støtte
Hold Norge Rent.
Ragn-Sells
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Infinitum AS ønsker å vise at vi
bryr oss og tar ansvar. Naturen
vår må vi behandle som vår beste
kompis. Derfor er vi medlem i
Hold Norge Rent.
Infinitum
Det som angår havet, angår oss
alle. Derfor støtter Skagerak Energi
arbeidet mot marin forsøpling. Hold
Norge Rent har satt problemet på
agendaen, og vi heier på dem.
Skagerak Energi
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Vårt arbeid
Strandryddedagen
Strandryddedagen finner sted i mai og er Norge største
kollektive ryddeaksjon. Hvert år plukker tusenvis av frivillige
søppel på øyer, strender og havbunnen, samt langs vassdrag og innsjøer.

Før fuglene kommer
Målet med Før fuglene kommer er å rydde viktige hekkeområder og verneområder fri for søppel og farlig avfall før
hekketiden begynner. Aksjonen finner sted tidlig på våren i
mars/april.

Hold høsten ren
Det er dessverre behov for opprydding året rundt, og Hold
høsten ren er en landsomfattende ryddeaksjon som finner
sted i s eptember i forbindelse med den internasjonale
strandryddedagen.

Hold Norge Rent-konferansen
Hvert år inviterer Hold Norge Rent til en nasjonal konferanse om marin forsøpling. Hold Norge Rent-konferansen
er Norges viktigste fellesarena for spørsmål knyttet til marin
forsøpling.

Rydd en strand
Rydd en stand er Norges største database for kvantitative
data om marin forsøpling. Portalen brukes til påmelding av
ryddeaksjoner og registrering av funn, samt til registrering
av forsøplede stender.
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Refusjonsordningen

SAM

Hold Norge Rent koordinerer refusjonsordningen for herreløst marint avfall. Ordningen finansieres av Miljødirektoratet
og gjelder for u
 tgifter knyttet til håndtering av avfall som er
samlet inn av frivillige.

Hold Norge Rent koordinerer samarbeidsarenaen for
aktører som arbeider mot marin for forsøpling i Norge
(SAM). SAM er et landsomfattende nettverk for dialog,
samarbeid og aktivitet.

Adopter en strand

Strandrydderapporten

Adopter en strand er en nasjonal adopsjonsordning for
strender, øyer m.m. og områder langs vassdrag og innsjøer.
Ordningen skal både sikre jevnlig opprydding og forebygge
forsøpling over tid.

Hvert år utarbeider Hold Norge Rent en rapport om
strandrydding i Norge. Rapporten synliggjør omfanget av
frivillig innsats på feltet, samt presenterer kvantitative tall
for marint avfall i Norge.

Ryddepakker

Informasjonsarbeid

Hold Norge Rent lager gratis ryddepakker for frivillige
som ønsker å rydde søppel. Disse består blant annet av
informasjonsmateriell, hansker og søppelsekker.

Gjennom rapporter, nyhetsbrev, foredrag, samlinger,
informasjonskampanjer, mediearbeid m.m. arbeider 
Hold Norge Rent både med kunnskapsformidling og
holdningsskapende arbeid.
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“

Grønt Punkt Norge tar samfunnsansvar gjennom medlemskap i
Hold Norge Rent. Vi oppfordrer alle norske produsentansvarselskaper/
returselskaper til å bli med på denne dugnaden gjennom å støtte
Hold Norge Rent.
Grønt Punkt Norge
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“

Strandryddedagen

På sikt har Hold
Norge Rent som mål å
mobilisere inntil 100 000
frivillige ryddere hvert år.

Strandryddedagen markerer startskuddet for årets
ryddesesong og er Hold Norge Rents største og
viktigste enkeltbegivenhet.
Kampanjen ble gjennomført for første gang i 2011 med 
2 000 frivillige ryddere og har vokst i omfang hvert år siden
den gang. Det gjennomføres aksjoner i alle fylker både
langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer.
I 2015 deltok over 19 000 frivillige ryddere på Strand
ryddedagen. Disse gjennomførte 855 ryddeaksjoner og
samlet inn nesten 245 tonn avfall.

Strandryddedagen sørger for opprydding av marint avfall
over hele Norge, og gjennom registrering av funn bidrar de
frivillige til kunnskap om hva slags avfall som er på avveie i
norsk natur. Isopor, tau, korker, plastposer, flasker, sneiper,
snusposer og bomullspinner er blant hovedfunnene, men
udefinerbare plastbiter er verstingen.

2011

2012

2013

2014

2015

1 978

4 166

10 020

12 191

19 173

Strekning ryddet i meter

100 546

152 335

289 555

321 811

608 838

Antall kg ryddet

18 863

59 879

115 979

132 632

244 740

391

872

16 094

20 420

36 417

Antall personer som ryddet

Antall timer frivillige har ryddet
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“

Forsøpling er et stort og alvorlig miljøproblem. Kristiansand
kommune er derfor medlem av Hold Norge Rent. Vi vil bidra til
arbeidet mot forsøpling. Bli medlem dere også!
Kristiansand kommune
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- det naturlige kretsløpet
Innherred Renovasjon IKS
Russervegen 10 7652 Verdal
74 02 88 40 post@ir.nt.no
www.ir.nt.no

www.resy.no

Gjør din
hverdag grønnere

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Årøsetervegen 56, 6422 MOLDE

Våre samarbeidspartnere
Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for
avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge.
Avfall Norge fremmer en samfunnsansvarlig
og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av
avfall.

Ragn-Sells er en landsdekkende, familieeid
gjenvinningsentreprenør som leverer
tjenester knyttet til innsamling, transport
og gjenvinning av avfall.

Grønt Punkt er et non-profitt selskap som
sørger for finansiering av returordningene
for emballasje. I tillegg drifter selskapet returordningene for plastemballasje,
drikkekartong og emballasjekartong.

Skagerak Energi er en betydelig aktør
innenfor energiforsyningen i Norge.
Konsernets virksomhet er konsentrert om
produksjon, omsetning og overføring av
elektrisk kraft og annen energi.

Bak Syklus står selskapene Norsk Glass
gjenvinning og Norsk Metallgjenvinning. Hvert
år samler Syklus inn over 80 000 tonn glassog metallemballasje som går til material
gjenvinning.

Infinitum eier og drifter det norske
pantesystemet for gjenvinnbare bokser
og flasker med pantemerke.
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Hurtigruten er et rederi som opererer
hurtigruteskip langs norskekysten og
ekspedisjonsskip i internasjonalt farvann.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt
miljø. Direktoratets hovedoppgaver er å
redusere klimagassutslipp, forvalte norsk
natur og hindre forurensning.

Plastreturs miljøprosjekt støtter prosjekter
som bidrar til forebygging og opprydding
av plastforsøpling, samt kunnskapsoppbygging rundt plastforsøpling og
-gjenvinning.

Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet har
hovedansvaret for å ivareta helheten i
regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse
som gir bidrag i form av gaver til allmennyttige formål
innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap,
nærmiljøaktiviteter og kulturminner.
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En tom flaske er full av energi. Likevel kaster
vi 150 millioner flasker og bokser hvert år.
Det er mange timer med mobillading!

• Concept: JS Media Tools A/S • 104217 • www.jsnorge.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 100820 • www.jsnorge.no

En krone her,
3 uker med
mobillading der.

