
 
 
Strandrydding 2021 – Informasjon til frivillige 

Vil du bidra til å holde Finnmark rent? Da gjør du følgende: 

1. Registrer aksjonen i Hold Norge Rents ryddeportal på 
https://ryddenorge.no/aksjon/opprett 

2. Ta kontakt med Masternes Gjenvinning AS på telefon 911 08 150 eller 
post@masternes.no. Informer om hvilket område dere skal rydde, så avtaler vi 
hva som er beste løsning med hensyn til levering/henting av avfallet. 

3. Hent ryddepakker på din nærmeste avfallsstasjon tilhørende Masternes 
Gjenvinning AS/ØFAS. Vi har stasjoner i følgende kommuner: Alta, Berlevåg, 
Båtsfjord, Nordkapp, Sør-Varanger (Kirkenes), Tana, Vadsø, Vardø. 
Ryddepakker kan eventuelt leveres ut sammen med container. Ryddepakkene 
består av avfallssekker, sikkerhetsveileder, ryddeveileder, hansker (så langt 
lageret rekker) og strandryddeskjema. Man kan benytte Hold Norge Rents 
strandryddeskjema, men vi har også et forenklet skjema som kan leveres ut. Det 
skal kun benyttes blanke/transparente plastsekker til formålet. 

4. Det utfylte skjemaet må følge avfallet ved innlevering. Utfylt skjema leveres i 
kundemottaket på gjenvinningsstasjonen, eller sendes på mail til oss dersom 
avfallet blir hentet. 

5. Avslutt ryddeaksjonen på https://ryddenorge.no/ 
6. Du avtaler innhenting av det marine avfallet med oss – sted og tidspunkt. Husk 

at kravet er at dette er marint herreløst avfall som ingen har ansvaret for. Privat 
avfall og avfall fra bedrifter der det er tydelig hvem som har ansvaret er ikke 
marint herreløst avfall. 

NB! Dersom dere leverer avfallet selv til stasjonen må dere få med kvittering for å 
kunne søke refusjon av utgifter fra Hold Norge Rent. Dersom vi henter avfallet trenger 
dere ikke tenke på refusjonssøknad, da ordner vi alt. 

PS! Send oss gjerne bilder fra før og etter aksjonen, og av plukkerne i aksjon. Bilder 
kan sendes til tmn@masternes.no 
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REGISTRERINGSSKJEMA MARIN FORSØPLING – FINNMARK 

Tusen takk for at du vil bidra til å holde Finnmark rent ved å plukke marint avfall i 
strandsonen og langs vann og vassdrag. Din innsats er et viktig bidrag til et rent fylke, 
og gir en umiddelbar forbedring av vår felles natur. Dette skjemaet må fylles ut og 
leveres når du avfallet leveres til et av våre anlegg. 

Stedsinformasjon 

Tilgjengelighet (kryss av): 

� Til fots 
� Dykking 
� Båt/kano/kajakk 
� Annet (spesifiser): ____________________________________ 

 
Beskrivelse av avfallet: Ca. mengde i prosent av totalt plukket, av følgende typer avfall: 

PLAST: GLASS: MATEMBALLASJE: 
TAU/GARN: ISOPOR: MILJØFARLIG AVFALL: 
Q-TIPS: METALL: ANNET: 

 

Eventuell kommentar: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Skjemaet leveres ferdig utfylt på gjenvinningsstasjonen sammen med avfallet, eventuelt 
sendes til post@masternes.no. Tusen takk for innsatsen! 

Ryddedato(er):  
Kommune:  
Område/strekning:  
Aksjonskode i HNRs ryddeportal:  
Ca. avstand ryddet (m eller km):  
Navn på koordinator:  
Antall ryddere:  
Antall sekker fylt:  
Tid brukt:  
Antall kilo/m3 (fylles ut av mottaket)  
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