
Søker Hvem er søker?  ca. sum bevilget Prosjekttittel Samarbeid

Geografisk 

plassering av 

prosjektet eller 

søker Fylke Kommune Tiltaket går ut på

Bergen og Omland Friluftsråd

Friluftsråd som dekker flere 

kommuner og skal samarbeide 

med flere interkommunale 

renovasjonsselskap i områdene 

og frivillige til å rydde.                       2 700 000 

Koordinert opprydding av marin forsøpling 

Hordaland

Bergen og omland Friluftsråd (BOF), 

Bergensområdets Interkommunale 

renovasjonsselskap (BIR).

FjellVAR A/S.

Nordhordaland og Gulen Interkommunale 

renovasjonsselskap (NGIR).

Kongelig Norsk Motorbåt Forbund (KNBF). Vestlandet Hordaland

Bergen, Kvinnherad, Sveio, Etne, 

Stord, Bømlo og Fitjar, Fjell, 

øygarden, Askøy, Bergen, Fusa, 

Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, 

Sund, Vaksdal, Austrheim, Fedje, 

Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, 

Modalen, Radøy  Solund,  Austevoll,  

Fusa, Tysnes, Strandrydding. Storskala opprydding av marin forsøpling i Hordaland.

Fjordkysten Friluftsråd

Friluftsråd som dekker flere 

kommuner og skal samarbeide 

med mindre frivillige grupper 

som grendelag, båtlag, turlag, 

skoleklasser og reiseselskap.                          500 000 Rydding i Fjordkysten 2017

Fjordkysten friluftsråd, grendelag, båtlag, 

turlag og andre frivillige organisasjonar, 

kommunane, skular, kystparken og det 

regionale reisemålselskape

Vestlandet

Sogn og 

Fjordane

Solund, Askvoll og Flora Strandrydding. Etablere av eit nettverk av organisasjonar, privatpersonar og bedrifter som ynskjer å bidra til 

rydding av strandsona både over og under vatn.

Foreningen Miljøpiratene

Ideell organiasajon som 

samarbeider med veldig mange 

fagmiljøer (UiO, NMBU), frivillige 

organisasjoner som Nordic Ocean 

Watch, Marinreparatørene, 

WWF, Norsk Biologforening osv.                          750 000 Passion for Ocean

Foreningen Miljøpiratene, VippaOslo, 

Kystlotteriet, Norsk Biologforening, forskere 

fra UiO og NMBU, Finans Norge, TaDa, 

Oslofjordens Friluftsråd,Blueye Robotics, Food 

Studio, Nordic Ocean Watch, Hold Norge Rent, 

Nor-Shipping, WWF, Léva Urbandesign, 

Trashtag, Spearos Oslofjord, De glade Frosker, 

Urge, Ten thousand images, Barco, Elvebakken 

vgs, Greåker vgs, Prestgaard-Andersen, 

Marinreparatørene, Infinitum og mange fler Østlandet Oslo Oslo

Strandrydding og forebyggende arbeid gjennom en havmiljøfestival. Vi gjennomfører 3 større aksjoner der 

opprydding, kunnskap, bevissthet, samarbeid og havets ressurser står i fokus. Passion for Ocean reduserer 

tilførsel av marin forsøpling gjennom å bevisstgjøre forbrukerens daglig valg. I samarbeid med aktører som 

tilbyr bærekraftige tjenester og produkter, øker vi kunnskapen om sirkulær økonomi og forbrukerens 

valg/påvirkning. Passion for Ocean program er en kunnskap- og utviklingsprosess for videregående skoler, 

der marinbiologer, ngos, aktivitetsaktører og næringsaktører involveres i et interaktivt program som bidrar til 

å etablere Passion for Ocean som et folkets statement. 

Fredrik Hermansen Minnefond

Privat stiftelse som skal 

samarbeide med dykkerklubber 

og innhente relevant 

fagkompetanse.                          380 000 

Stiftelsen Fredrik Hermansen Minnefond 

(SFHM) Stiftelsen, dykkerklubb samt fagkompetanse Vestlandet Rogaland Stavanger

Strandrydding. Vårt mål er å redusere marin forsøpling, lokalt og nasjonalt. Stiftelsen samarbeider allerede 

med Jæren Friluftsråd om å få på plass ryddestasjoner for herreløst avfall. Ved lanseringen av disse ønsker 

Stiftelsen å bruke sosiale medier for å mobilisere et folkeengasjementet knyttet til marin forsøpling. Filmene 

er både tenkt å bevisstgjøre et bredt publikum med tanke på å unngå forsøpling, men også rekruttere 

frivillige ryddemannskaper. Videre søkes det om støtte til en konferanse som samler og koordinerer alle 

ressurser som kan bidra til systematisk rydding av strandsonen og redusere mengden av marint søppel i 

Rogaland

Frelsesarmeens Rusomsorg 700 000 Jobben rydder fjorden Frelsesarmeens rusomsorg Østlandet Oslo Oslo

Strandrydding. Jobben rydder fjorden er en del av Jobben Oslos arbeid. I dette tiltaket skal tidligere og/eller 

aktive rusmiddelavhengige, sammen med arbeidsleder, rydde skjær, øyer, strandlinje, holmer i Oslofjorden. I 

tillegg plukkes flytende materielle som man kommer over drivende i fjorden. Jobben disponerer arbeidsbåt 

som benyttes i tiltaket. Båten er godt egnet til denne type arbeid, med stor lastekapasitet, lastelem mm. 

Jobben rydder fjorden er ute alle hverdager, hele året såfremt isen ikke hindrer oss. Avfall leveres til 

godkjent mottak.

Helgeland Avfallsforedling IKS Interkommunalt avfallsselskap                          800 000 

Storskala strandrydding i HAF IKS 

eierkommuner

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et 

interkommunalt avfallsselskap og frivillige Nord-Norge Nordland

Helgelandskysten Lurøy, Rødøy, 

Nesna, Træna, Hemnes og Rana Strandrydding. Storskala innsamling av herreløst marint avfall ved Helgelandskysten

Hold Norge Rent

Ideeell organisasjon med bredt 

samarbeid med aktører innen 

marin forsøpling i hele Norge                       6 850 000 

Forebyggende arbeid mot marin forsøpling, 

Refusjonsordning for utgifter til 

strandrydding, Oppryddingstiltak, verktøy og 

kartlegging og utadrettet virksomhet

Hold Norge Rent, Avfall Norge. 

Refusjonsordningen har en styringsgruppe 

bestående av Hold Norge Rent, Avfall Norge, 

en representant fra avfallsbransjen og en 

representant fra frivillig sektor. Lokale aktører 

over hele landet, Ocean Conservanc, Norges 

Dykkeforbund og Norges Seilforbund Bryggeri- 

og drikkevareforeningen, Infinitum, Mepex og 

NIVA Nasjonalt Oslo Oslo

Hold Norge Rent ønsker å bidra mer aktivt og målrettet til forebygging av marin forsøpling gjennom tiltak 

som stimulerer til holdnings- og atferdsendring. Bransjeseminar for bygg- og anleggsbransjen. 

Refusjonsordningen for marint avfall skal finansiere opprydding av marin forsøpling over hele landet og 

stimulere til økt opprydding av marint avfall,Tilskuddsordningen for lokale tiltak mot marin forsøpling skal 

være et supplement til Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling og Hold Norge 

Rents refusjonsordning for herreløst marint avfall. Nordisk strandryddedag 2017

• Hold høsten ren 2017

• Ryddeutstyr til frivillige

• Rydding langs vassdrag og innsjøer

• Forprosjekt på ekspedisjon langs Norges kyst

• Oppgradering av Ryddeportalen

• Strandrydderapporten 2017

• Før fuglene kommer 2018

• Planlegging av Strandryddedagen 2018Hold Norge Rent-konferansen 2018

• Frokostmøter om marin forsøpling

HRS IKS Interkommunalt avfallsselskap                          500 000 Strandrydding Hålogaland Nord-Norge

Nordland og 

Troms

Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, 

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, 

Ibestad, Skånland, Harstad og 

Kvæfjord

Hålogaland Ressursselskap IKS blir eid av 11 kommuner i nordre Nordland og søndre Troms. I våre fem 

kommuner i nordre Nordland har det tidligere ikke vært fokus på opprydning av marin avfall. I fjor var det 

innsamling i kommuene våre i Sør-Troms. I år ønsker vi å ta opp tråden i Sør-Troms, mens vi starter 

opprydningen i Ofoten. Totalt er det 11 kommuner vi ønsker å gjennomføre Strandryddedagen/uken i. 



Iris Salten IKS Interkommunalt avfallsselskap                       1 000 000 Aksjon Reine Strender 2017

Iris, Bodø Havn,Lokale skyssfolk s

Fylkesmannens 

miljøavdeling/nasjonalparkstyret for 

Sjunkhatten Nasjonalpark.

Naturfagklasse ved Alstad ungdomsskole. 

En gedigen dugnadsgjeng i hele Salten som 

rydder. Skoler, velforeninger båtforeninger, 

enkeltpersoner ol. Nord-Norge Nordland Ni kommuner i Salten

Aksjon Reine Strender er en storstilt dugnadsinnsats i hele Salten i regi av det interkommunale 

avfallsselskapet Iris Salten IKS

Ishavskysten Friluftsråd Friluftsråd                          435 000 Ren Kyst - videreføring pluss sideprosjekter

Ishavskysten friluftsråd, Tromsø 

kommune,Avfallselskapet Remiks, Statens 

naturoppsyn og med Kystvakten , Flere 

privatpersoner med lokalkjennskap, ulike 

forskningsmiljø i Tromsø Nord-Norge Troms

Tromsø, Karlsøy, Lyngen og 

Balsfjord

Prosjektet Ren Kyst søkes videreført. Prosjektet har siden 2012 organisert og tilrettelagt for rydding av 

kysten i Tromsøområdet, i kommunene Tromsø og Karlsøy. Siden 2015 er prosjektet finansiert av 

Miljødirektoratet, og har utvidet området til Lyngen og Balsfjord kommuner. Området har omlag 3000 km 

kyst med stadig tilsig av marint avfall, og mange vanskelig tilgjengelige områder som ennå ikke er ryddet. 

Prosjektet har pr i dag et godt fungerende logistikksystem, godt samarbeid med mange ulike forskningsmiljø 

i Tromsø, og driver også formidling rundt utfordringen med marint avfall. Det planlegges noen mindre 

sideprosjekter i år, som innsamling av stort og vanskelig avfall, og en workshop rettet mot barn, i samarbeid 

med et lokalt museum og kunstmiljø. 

Jæren Friluftsråd Friluftsråd                          300 000 Jærkysten ryddeaksjoner og fagutstillinger

Randaberg, Sola, Klepp, Stavanger og Hå 

kommune. Fylkesmannens Miljøvernavdeling i 

Rogaland og Statens Naturoppsyn. 

Naturvernforbundet Rogaland og Besøkssenter 

Våtmark Jæren. 

Vestlandet Rogaland

Sandnes Randaberg, Sola, Klepp, 

Stavanger og Hå

Ryddeaksjonen langs Jærkysten De skal plukke mellom 15-20 tonn boss langs den 70 km lange vernede 

Jærkysten. I tillegg til selve ryddingen av strandsonen så ønsker vi å formidle utfordringer, problemer og 

løsninger knyttet til plast i havet. På våre Besøkssentrene Våtmark Jæren på Orre og Kvassheim vil vi lage 

fagutstillinger med tema marint avfall og plast i havet. 

LiBiR IKS Interkommunalt avfallsselskap                          400 000 Sup og Stup 2017

Ansatte i LiBir IKS, Kulturkonsulent i Lillesand 

kommune,Nøkkelpersoner i friville 

organisasjoner etter behov. Sørlandet Aust-Agder Agder, Lillesand og Birkenes

LiBiR ønsker å rette et kraftig fokus mot marin forsøpling og gjøre en ekstra innsats for å ta vare på 

skjærgården, havet og livet under vannflata. 

I vårt arbeid vil vi rette et spesielt fokus mot barn og ungdom, både i den konkrete innsamlingen av marint 

avfall men også i forebyggingstiltakene.

Lofoten Avfallsselskap IKS Interkommunalt avfallsselskap                       1 000 000 

Rydding og forebygging av marint avfall i 

Lofoten Lofoten Avfallsselskap IKS Nord-Norge Nordland

Vågan, Vestvågøy, Flakstad og 

Moskenes

Innsats mot marint avfall i Lofoten gjennom flere tiltak, som koordinering av strand- og kystrydde aksjon, 

rydding på utilgjenglige steder bl.a. med RIB og flere eksterne aktører, ryddekorps, prosjekt sjøfarer for å 

mobilisere sjarkflåten/turistfiskere/fritidsflåten, samt forebygging ovenfor turistfiskere og fotballklubber 

(kunstgressbaner) ved informasjon, og forebyggende ved dialog og nettverk gjennom en workshop sammen 

med Norges Fiskarlag.

Marine Pro AS Aksjeselskap                       3 750 000 Miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter

firmaet Marine Pro AS ,en rekke andre 

personer til å bistå med ulik kompetanse Oslo Akershus Røyken

Pilotprosjektet er en utvikling av en norsk skrogvaskeløsning med rensing av vaskevann. Anlegget skal sikre 

opp mot 100% fangst av miljøgifter fra vaskevann, og skal forhindre at miljøfarlig bunnstoff fra fritidsbåter 

tilføres vannmiljøet. 

Mepex Consult AS Konsulentselskap                          690 000 

Kartlegging av plastavfall mm. ved 

opprydding Mepex Consult , Hold Norge Rent Nasjonalt Akershus Asker

Prosjektet omfatter kartlegging av plastavfall og annet avfall knyttet opp mot 5 norske strand-ryddeaksjoner 

i 2017. Prosjektet inkluderer utvikling/utprøving av metoder for å identifisere plast og foreta 

vektregistreringer for å få sammensetning angitt i vekt i tillegg til stykk.Det vil tas ut prøver av ca. 500 kilo 

marint avfall per aksjon for analyse. Hold Norge Rent er deltager i prosjektet som også involverer en rekke 

andre. Det vil gjennomføres en workshop for sikre dialog med målgruppene og formidle resultater. 

Prosjektet vil munne ut i en fagrapport som vil distribueres til alle aktuelle fagmiljøer og resultater kan 

presenteres på Hold Norge Rent seminar.

Miljøagentene Frivillig organisasjon for barn                          405 000 

Miljøagentene: Med rett til å minske 

plastforbruk

De ansatte på Miljøagentenes hovedkontor vil 

være prosjektteamet Nasjonalt Oslo Oslo

Utvikle en opplysningskampanje som skal skape engasjement blant barn over hele landet gjennom å gi 

kunnskap om hvordan man kan forebygge plastforsøpling

• Gjennomføre 10 skolebesøk der Miljøagentene formidler kunnskap om marin forsøpling med påfølgende 

strandrydding, samt utvikle materiell som skoler, barnehager og andre kan få fra Miljøagentene og så 

gjennomføre aktiviteter på egen hånd

• Stimulere til en dugnad der vi ønsker å koble Miljøagenter over hele landet med lokalt næringsliv og andre, 

frivillige organisasjoner. 

Miljøpartnerne AS

Aksjeselskap som består av syv 

interkommunale og kommunale 

avfallsselskaper                       2 000 000 Hold Midt-Norge rent 2017

7 av avfallsselskapene i Miljøpartnerne AS 

deltar i aksjonen, i tillegg til 3 andre 

renovasjonsselskap/kommuner Midt-Norge

Møre og 

Romsdal, 

Trøndelag og 

Nordland 72 kommuner

Gjennom å involvere flest mulig innbyggere i de 72 eierkommunene til de deltakende selskapene er 

målsettingen å få ryddet til sammen 246 tonn herreløst avfall fra strender og enkelte elver. De deltakende 

selskapene står for innsamling og behandling selv, men måten å organisere og registrere aksjonene på samt 

det meste av markedsføring samles under felles kampanje: Hold Midt-Norge rent.

NORWAY CUP / BÆKKELAGETS 

SPORTSKLUB Frivillig organisasjon                       1 290 000 NORWAY CUP OG MARIN FORSØPLING

prosjektleder for Norway Cup sine 

verdiaktiviteter, SALT Nasjonalt Oslo Oslo

Norway Cup med partnere jobber med å utvikle et konsept for å skape engasjement blant deltakerne om 

marin forsøpling, hindre tilførselen av søppel og mikroplast til det marine miljø, og tilrettelegge for ansvarlig 

produktutvikling. Strandryddekonkurranse

Oslofjordens Friluftsråd Friluftsråd                       1 000 000 Ren Oslofjord - strandlinjen

Oslofjordens Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, 

MOVAR IKS Østlandet

Østfold, 

Akershus, 

Oslo, 

Buskerud, 

Vestfold

Asker

1. Koordinering, samordning og rapportering av strandryddeaksjoner i Oslofjorden

2. Øke barn og unges kunnskap og bevissthet om marin forsøpling 

3. Rydding, henting og levering av søppel, samt transport av frivillige 

4. Profesjonell rydding av sårbare/utilgjengelige områder 

5. Innsamling, transport og mottak av eierløse kasserte fritidsbåter

6. Utvide og videreutvikle ordningen med ryddestasjoner



Reno-Vest IKS Interkommunalt avfallsselskap                          700 000 Et krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen

Reno-Vest er det interkommunale 

avfallsselskapet i Vesterålen, vi er eid av de 

seks nevnte kommuner Nord-Norge Nordland

Vesterålen, Andøy, Bø, Hadsel, 

Lødingen, Sortland og Øksnes Reno-Vest er det interkommunale avfallsselskapet i Vesterålen, vi er eid av de seks nevnte kommuner

SALT Lofoten AS Konsulentselskap                       4 360 000 

Kunnskapsinnhenting marint avfall, Proof 

Clean og Renovasjonseffekt av 

ryddefrekvens i rekviker Maritimt Forum Nord, Bo Eide Miljøfoto Nasjonalt Nordland Vågan

Tiltaket vil legge til rette for kunnskapsinnhenting gjennom kartlegging av marint avfall oppsamlet via 

prøveordningen Fishing For Litter i 2017. Tiltaket har som formål å fremskaffe økt kunnskap om avfall som 

samles opp til sjøs – herunder kategorisering av avfall, kildekartlegging, analyse av material-sammensetning 

og gjenvinningspotensiale m.v. Tiltaket vil styrke kunnskapen om oppsamling av marint avfall til havs og på 

havbunnen med blant annet bunnredskaper for å forebygge strandsøppel, mikroplast og skade på marine 

arter og økosystem. Proof Clean skal demonstrere effekten og kostnadseffektiviteten ved profesjonell 

strandrydding, og vil demonstrere og teste effektiviteten av profesjonell strandrydding. Gjennom prosjektet 

vil det bli gjort en grundig datainnsamling som vil bli gjort tilgjengelig for Miljødirektoratet og publiseres 

offentlig. Renovasjonseffekt i rekviker (RENOREK) ønsker å kombinere tradisjonell kunnskap om rekiver med 

forskningsbasert kunnskap om effekten av økt ryddefrekvens.

Senja Avfall IKS Interkommunalt avfallsselskap                          500 000 Ren strand-Midt Troms-2017

Teknisk etat i deltagerkommunene, 

mannskaper + biler Kystvakten, båthjelp, 

Fiskeridirektoratet region Nord

Nord-Norge Troms

Berg, Dyrøy, Lenvik, Torsken, 

Tranøy, Sørreisa og Salangen 

Målet er å få kartlagt marin forsøpling og gjennomført en god ryddeaksjon langs kysten av Midt-Troms.

-Få et grunnlag og gode metoder for å videreføre prosjektet og årlige strandryddetiltak.

-Involvere flere aktører og jobbe med holdninger til avfallshåndtering og marin forsøpling.

Svalbard Turn, Prosjekt Aktiv i 

friluft Idrettsforening                       1 300 000 

Prosjekt Isfjorden - Marin forsøpling på 

Svalbard

 Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen 

Lokalstyre (LL), Den arktiske skolesekken 

(Longyearbyen skole, LL), Store Norske 

Spitsbergen Kullkompani, Longyearbyen 

Feltbiologiske forening (LoFF), Visit Svalbard og 

Geir W Gabrielsen v/Norsk Polarinstitutt. Svalbard Svalbard Svalbard

Å legge til rette for båttransport for fastboende til avsidesliggende steder i Isfjorden, der strender skal ryddes 

for marint søppel. Med dette ønsker vi å gjøre konkrete tiltak mot marin forsøpling, men også jobbe mot 

holdninger i lokalbefolkningen og øke fokus på miljøutfordringene i Arktis.

Vollen Marinesenter AS Aksjeselskap                       2 200 000 GRØNN MARINA

Vollen Marinesenter AS VOLLEN MARINA AS, 

ASKER KOMMUNE, WWF, FEE, foundation for 

environmental education, HYDROLIFT – EKER 

PERFORMANCE, RENT UNDER AB / DRIVE IN 

BOATWASH, RS – REDNINGSELSKAPET, KNS – 

Kongelig Norsk Seilforening, Per Borstein. Østlandet Akershus Asker

Gjennom pilotprosjektet vil det dokumenteres at et miljøvennlig alternativ til biocidholdig bunnstoff er 

bærekraftig. Hovedfokuset er miljøgevinsten, men det vil i tillegg dokumenteres flere positive effekter ved 

tiltaket. Pilotprosjektet, med tilhold på Vollen Marina i Asker, vil jobbe proaktivt for å belyse og promotere 

kombinasjonen skrogvasker og en tilpasset og fullstendig giftfri behandling av båter.

Det legges opp til et prosjekt med full åpenhet slik at kommersielle aktører og båteiere fra hele Norge vil dra 

nytte av erfaringer og resultater. Vi skal dra lasset, i håp om at flest mulig, både marinaer og båteiere, vil 

adoptere konseptet og bli giftfrie.

WWF Verdens Naturfond Ideell organisasjon                          500 000 

Støtte til WWFs arbeid mot marin forsøpling 

2017

Samarbeid med relevante aktører med 

fagkompetanse Nasjonalt Oslo Oslo

WWF ønsker å arbeide for å minimere tilsiget av nytt søppel til havet - og samtidig å rydde opp i gammelt 

avfall som allerede er å finne i vannsøylen, på strender og på havbunnen.  Konkret søker vi om midler til 

samarbeid med kunnskapsformidling, påvirkning og kampanje i sosiale medier, aktiv deltagelse i mediebildet, 

samt påvirkningsarbeid rettet mot beslutningstakere.


