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Strandrydding i Finnmark 2019
Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har også i år sendt felles søknad til Miljødirektoratet om
tilskudd til strandrydding. Fjorårets søknad ble innvilget 1 mill. kroner i tilskudd. Om vi får tilskudd
også i år vet vi naturligvis ikke.
For å komme i gang kjappest mulig i gang etter et eventuelt tilskudd oppfordrer vi kommuner og
organisasjoner om å fremme søknad og melde sin interesse for å bidra i årets strandrydding.
Med utgangspunkt i tidligere års erfaring vil det være en stor fordel dersom kommunene i større grad
koordinerer hvor det er behov for strandrydding. Satt på spissen har det til nå vært slik at
strandrydding har blitt gjort der vi har fått søknader. Det er ikke alltid det samsvarer med hvor
behovet er størst. Derfor er det bra med et kommunalt ansvar.
I følge vår søknad inkludert budsjett og Miljødirektoratets retningslinjer kan tilskuddet benyttes til:
•
•
•
•
•

Motivasjonsmidler til organisasjoner, skoleklasser og andre.
Innleie av profesjonelt mannskap til spesielt sårbare og vanskelig tilgjengelige områder.
Transport avfall og innlevering til avfallsselskapene.
Leie av containere etc.
Forbruksmateriell hansker, sekker etc.

I 2018 var det et svært godt samarbeid med avfallsselskapene der de tok på seg et betydelig ansvar
med utplassering av containere, transport og håndtering av innsamlet avfall. Etter det vi forstår fikk
avfallsselskapene det meste av sine utgifter refundert fra «Hold Norge rent». Samarbeid med
avfallsselskapene blir viktig også i 2019.
Lokal mobilisering og god organisering er viktig for å lykkes med strandryddingen. Erfaringsvis er vår
og sommer den beste tiden for å gjøre slikt arbeid.
Søknads-/påmeldingsskjema på vår nettside www.perletur.no benyttes. Velg menyen MARIN
FORSØPLING. Frist: Fredag 15. mars.
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