Rent hav under Polarsirkelen
- regionalt tiltak mot marin forsøpling

Veileder for strandrydding 2018
Hvordan gå frem?

Hvorfor registrere funn?

1. Finn et sted du kan rydde
2. Kontakt HAF for å:
- si ifra hvor og når du skal rydde
- få tilsendt ryddeutstyr
- avtale avfallshåndtering
3. Rydd i vei!
4. Ta bilde av utfylt ryddeskjema og ryddet
avfall – send til 905 42 852

Registrering av funn bidrar til å øke
kunnskapen om forsøplingssituasjonen på
Helgeland og i Norge, og til arbeidet med å
identifisere og ansvarliggjøre kildene til
forsøpling.

Eller: Lever avfallet selv til HAF i Nordre gate
21. Ryddeskjema kan fylles ut når du leverer.

Alle aksjoner som meldes inn registreres i
kartet på http://holdnorgerent.no/ryddekart

Ryddeutstyr
Sekker: Få tilsendt, hent hos HAF eller på
kommunehuset. Du kan også bruke blanke
storsekker kjøpt i butikk (svarte sekker tas ikke
imot av HAF). I tillegg til vanlige sekker, har vi
store kubikksekker som er fine å bruke ved litt
større ryddeaksjoner.
Hansker: Få tilsendt, hent hos HAF eller på
kommunehuset. Hanskene er laget av
resirkulert løv og produsert på solenergi.
Ryddeskjema: Leveres ut sammen med
ryddesekker eller skrives ut fra haf.no. Minst
ett skjema per ryddeaksjon. Leveres direkte til
HAF hvis avfallet leveres selv. Ved henting av
avfallet sender et bilde av ryddeskjemaet til
905 42 852/ merethe@haf.no

Merethe Aasen
Tlf: 905 42 852

Ryddeportalen

Her finner du en oversikt over forsøplede
områder, planlagte ryddeaksjoner og
gjennomførte ryddeaksjoner. Ryddeportalen
kan også brukes til å registrere aksjoner og
funn, men HAF må i tillegg kontaktes for å
avtale avfallshåndtering.

Bli med i trekningen av 10 000 kr!
Send et bilde fra ryddeaksjonen til 905 42 852
eller på mail til merethe@haf.no.
Bildet publiseres på facebook-siden «Rent hav
under Polarsirkelen» og du er med i
konkurransen. Hvis en privatperson vinner får
han/hun tildele premien til et lokalt veldedig
formål (f.eks. idrettslag, skoleklasse, o.l.)

Nordre gate 21, 8622 Mo i Rana
merethe@haf.no

HAF tlf: 751 982 00
www.haf.no

