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Aksjonsnavn Stedsnavn

Kommune

Koordinater

Aksjonen startet

Aksjonskode

kg

Kilo ryddet

sekker

Antall søppelsekker

meter

Meter strand

Aksjonen sluttet

Ryddelagets navn

Organisasjon

Om dere1 Stedsinformasjon2

Om aksjonen3

Hva slags område har dere ryddet?

Funnskjemaet fortsetter på neste side

Kyst / Strand

Ferskvann (elv, bekk, innsjø)

Dykking

Annet (by, skog, fjell, vei, osv.)

Har dere veid avfallet? 
Skriv inn antall kg her 

Skriv inn GPS-koordinater dersom dere 
har dette

Omtrent hvor mange meter 
strandlinje har dere ryddet?

1 full sekk = ca 10 kg

Personlig forbruk

Skriv inn antall du har funnet av hvert objekt

stkNorske

stkUtenlandske

stkVet ikke hvor 
de kommer fra

Husholdnings- og rengjøringsprodukter

stkNorske

stkUtenlandske

stkVet ikke hvor 
de kommer fra

Plastflasker (drikke)

stkNorske

stkUtenlandske

stkVet ikke hvor 
de kommer fra

Metallbokser (drikke)

stkEngangsservise 
Bestikk, kopper, tallerkener

stkSugerør og rørepinner

stkBallonger
Inkl. ventil og bånd

stkKlær og tekstiler

stkSko

stkLeker, smokker osv.

stkMatemballasje

stkTake-away emballasje

stkGodteri- og snacksemballasje

stkGlassflasker

stk
Lokk, korker og 
drikkeboksringer

stkHandleposer (plast)

stkSøppelsekker (plast)

stkSmåposer og fruktposer (plast)

stkPapirposer

stkEngangsgrill

stkSigarettsneiper

stkSnusposer (porsjon)

stkSnusbokser

stkSigarettpakker (inkl. tilbehør)

stkLightere
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Brukerstøtte Ansvarlig for Rydde
Hold Norge Rent
post@holdnorgerent.no
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

Senter for Oljevern og Marint Miljø
post@marintmiljo.no
Fiskergata 22, 8300 Svolvær

Skjemaet til Rydde er utviklet av Hold Norge Rent og Senter for 
oljevern og marint miljø, basert på Ocean Conservancys protokoll.

personer

Antall deltakere



Fiskeri og havbruk Industri og næring Annet

Hygiene og sanitærartikler

stkUnder 50 cm
Inkl. not og trål

stkOver 50 cm
Inkl. not og trål

Fiskegarn

stkUnder 50 cm

stkOver 50 cm

Uidentifiserte plastbiter

stkUnder 50 cm

stkOver 50 cm

Tau

stkAgnemballasje og bokser stkRør og rørdeler stkBatterier

stkDekk

stkHvitevarer

stkLyspærer

stkBrøytestikker

stkBildeler

stkElektriske artikler

stkPatronhylser

stkForladninger

stkBind og tamponger

stkBleier

stkSprøyter og sprøytespisser

stkEmballasje til hygieneartikler
Linser, tamponger, kondomer

stkBomullspinner (q-tips)

stkKondomer

stkVåtservietter

stkMunnbind

stkEngangshansker

stkArmeringsfiber

stkBehandlet trevirke

stkPakkebånd

stkStrips

stkPaller

stkByggematerialer

stkPresenning og plastduker

stkMalingsspann og lignende

stkBiomedier og rensefiltre

stkIsolasjonsmateriale

stkSprengkabler (skyteledning)

stkRundballplast (landbruksplast)

stkFat og kar
Olje, kjemikalier, oppsamlingskar

stkFiskekroker
Sluk, dupp osv.

stkKanner
Olje, bensin og kjemikalier

stkTeiner og ruser

stkBøyer, flottører og garnringer

stkFiskekasser og isoporkasser

stkFiskesnøre

stkPlastpellets
Små råplastkuler, nurdles
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Mulige lokale kilder5

Skriv inn antall du har funnet av hvert objekt

Annet dere har funnet:

Andre mulige kilder:Kryss av en eller flere

Beskriv gjerne spesielle gjenstander, 
nasjonaliteter som peker seg ut, gjenstander 
dere ikke vet eller gjenstander dere ikke finner 
navnet på i skjemaet.

Fulle søppelbøtter

Landbruk

Serveringssteder

Turisme

Dumpet avfall, villfylling

Fiskeri, havbruk

Bygg, anlegg og industriAvfallsstasjon, miljøstasjon

Kloakkutslipp. utløp

Biltrafikk
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stkUnder 5 cm

stkOver 5 cm

Isopor

Havn, marina, kai, småbåthavn
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