
Høyreklikk på siden 

Velg «Fyll» > «Bilde 

REINE STRENDER 
I SALTEN

Hvem tar ansvar – hvem skal betale?

Avfallskonferanse Midt-Norge 17. februar 2016

Arnt E. Pedersen, kommunikasjonsansvarlig Iris Salten IKS



Vi tok en rask beslutning 
om å bidra til en renere kyst.

Budskapet enkelt:

Du rydder – vi henter

Vi inviterte til presse-
konferanse

Sendte ut pressemeldinger

Flere artikler på trykk i avisene og 
egne publikasjoner. 

Direktøren gjest i NRK Nordland

VÅREN 2011
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SALTEN

Fra sør 
til nord 
er det 
ca 1000 
km.



VI VIL SKAPE ENGASJEMENT
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TILRETTELEGGER

1. Kvitter ut gule sekker på våre miljøtorg

2. Rydd stranda og sett sekkene ved nærmeste kjørbare vei.

3. Meld fra til Retura Iris på telefon hvor mange sekker du/dere har ryddet
og hvor sekkene står. 

4. Vi henter sekkene.

Vi laget enkle skjema som ble fylt ut og levert på miljøtorget om hvem som
rydder og hvor mange sekker som er hentet, telefonnummer osv.

Rydderne fikk med seg et info-skriv om hva de skulle gjøre når jobben var 
gjort.
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Vi samarbeidet med 
Retura Iris, heleid 
datterselskap, om 
henting og behandling.

Kostandene ble tatt 
over  
husholdningsgebyret.

Styret positiv.

Eierne positive. 
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KOSTNADER



RESULTAT 2011

5000 kg

17 ordrer behandlet
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Appellerer til stor 
dugnadsinnsats

Større interesse fra media:

-Reportasjer

-TV-innslag

-Radioinnslag

Vi lager helsiders annonser 
som brukes  i papirutgaver i 
lokale aviser.

Sender ut pressemeldinger på 
gode nyhetssaker.

Stor interesse for aksjonen.

Mye avfall etter høst og 
vinterstormer. 
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2012



STORT ENGASJEMENT
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STORSTILT OPPRENSKNING PÅ RØRSTAD
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RESULTAT 2012

32.046 kg
108 ordrer behandlet
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Januar 2013 hadde vi 85 
følgere på Facebook.

Vi starter et omfattende 
arbeid med ombygging av 
siden.

Ekstern hjelp 
Mål: 3000 følgere i 2013.

Vi inviterer våre kunder 
inn på siden.
Fotokonkurranse  beste 
bilde

Kårer årets strandryddere 
i Salten for første gang
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TAR I BRUK FACEBOOK



Ekstern hjelp til 
kampanje.

Freia sier ja til omskriving 
av  «vern om dine 
favorittbiter».

Samarbeid med Nordland 
fylkeskommune, midler 
fra miljø og folkehelse.

Samarbeid med Bodø 
Havn og Bodø Båtforening

13

VERN OM DINE FAVORITTSTRENDER



Februar/mars:

Forbereder årets aksjon med:

Brev til alle skolene i Salten

Sak på hjemmeside/Facebook

April:

Nytt brev til skolene

Vi inviterer media ut på pressekonferanse 
og rydding

Sak på hjemmeside/Facebook

5000.- beste bilde

10.000.- til årets strandrydder

Mai, juni, juli og august:

Påminnelse på hjemmeside og Facebook

Annonser i avis og på nette med klikk til 
hjemmesiden. 
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HVA GJØR VI? 



Vi har ingen 
ryddedag, men 
starter i slutten av 
april og holder det 
gående til ut i 
september. 
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HENVISNING PÅ HJEMMESIDEN



Fortløpende 
oppdatering på 
hjemmesiden

Er favorittstranda 
mi ryddet?
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FORTLØPENDE OPPDATERING



15 skoleklasser

25 lag og foreninger

Små grupper, vennegjenger og 
enkeltpersoner.

113 innmeldinger, det vil si 
mer enn  113 strender er 
ryddet.

Totalt 35,144 kg
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2015



78 bilder 
publisert på 
Facebook.

En rekke 
postinger om 
ryddegjenger, 
status for årets 
aksjon osv. 
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FACEBOOK



Leines grendelag ble 
kåret til «Årets 
strandrydder».

Samlet inn 199 gule 
sekker med 
strandavfall. 

Pressekonferanse. 
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ÅRETS STRANDRYDDER 2015



• 350 strender er 
ryddet

• 3000 personer 
har gjort en 
innsats

• 105.000 kilo er 
transportert og 
behandlet.
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FEM ÅR



SKJEMA FOR UTTAK AV GULE SEKKER
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2013 innførte vi en liten 
støtteordning til transport 
fra veiløse områder (øyer, 
strender uten veiforbindelse 
ol)

På Sørfugløy utenfor Bodø 
plasserte vi ut container. 

Andre øyer hentet vi 
avfallet.

Noen ordnet selv transport 
og fikk godtgjørelse.

22

STØTTE TIL TRANSPORT



KOSTNADER

▪ Ekstern hjelp til kampanje, produksjon av annonser, 
annonsering, administrasjon ol. er tatt over 
kommunikasjonsbudsjettet.

▪ Transport og behandling er dekket av inntekter fra 
renovasjonsgebyret.

▪ Selve ryddeaksjonene er gjort på dugnad.
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Transport og behandling 
ca 240.000.-

Administrasjon, 
annonseutforming, 
annonsering, 
kommunikasjonsbistand 
ca 200.000.-

Vi søkte 
Miljødirektoratet om 
støtte på 420.000.-

Fikk innvilget 235.000.-
til transport og 
behandling. 
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KOSTNADER 2015



TIPS!

Miljødirektoratet har en pott på 20 
mill. hvor det kan søkes om tilskudd 

til tiltak mot marin forsøpling.

Søknadsfrist 29. februar!
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Ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjør 
noe.

Takk for meg!

APPELLER TIL 
DUGNADSÅNDEN


