Registreringsskjema Strandryddedagen 2016
Takk for at du bidrar til å registrerer hva som finnes av søppel ute på strendene. Dette hjelper oss til å
for en oversikt over mengden og innholdet i det marine søppelet i Norge. På denne måten kan vi spore
kilder til forsøpling og lokalisere utslipp. Informasjonen vil brukes til å opplyse myndigheter, bedrifter og privatpersoner om
omfanget og de alvorlige konsekvensene som marin forsøpling forårsaker.
Tusen takk, vi kan ikke gjøre det uten deg og din innsats! For mer informasjon, se: www.holdnorgerent.no

1.

Stedsinformasjon

Kyst/innland:
Fremkomstmåte:

Navn på område som er ryddet:_
Ryddedato:
Antall personer som ryddet
Antall sekker ryddet
Hvor lang tid brukte dere på å rydde?
2.
Navn:
Navn:
Navn:
Navn:
Navn:
Navn:
3.

Innland (innsjø, elv, bekk etc.)
Dykking
Båt, kano, kajakk e.l.

Strand/kystlinje
Til fots

Navn på koordinator:_
Ca. avstand ryddet (i m. eller km.):
Ca. vekt på avfall ryddet:

Kontaktinformasjon (navn på alle i ryddelaget)
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
Dyr funnet skadde eller døde pga. forsøpling

Noter her om dere finner dyr som har satt seg fast i søppel i naturen. Skriv ned hva slags avfall de satte seg fast i
(fiskesnøre, plastposer, tau, ståltråd, six-pack holdere, bånd etc). Vennligst vær så spesifikk som mulig. Fint om dere også
tar bilder og sender til Hold Norge rent.

Hva slags dyr/fisk?

Død eller levende/satt fri?

Type søppel dyret satt fast i

4.

Hva var den rareste tingen dere fant?

5.

Kommentarer eller andre ting du vil rapportere fra ryddeaksjonen?

Dette skjemaet er basert på Ocean Conservacy’s Coastal Cleanup Datacard og oversatt av Hold Norge Rent. Ferdigutfylte skjemaer kan
registreres online på wwwholdnorgerent.no

Hold Norge Rent

Kontaktperson: Malin Jacob

Øvre Vollgate 6

E-post: malin.jacob@avfallnorge.no

0158 Oslo

Telefon: 901 31 416

REGISTRERINGSSKJEMA MARINT AVFALL
Det er kun tingene som står på listen som trenger å registreres, men vær vennlig og plukk opp alt
søppel du finner. Bruk streksystem (Eks: |||) for å holde tellingen, fyll inn totalantall i boksen til slutt.

Privatavfall

Ballonger

Metallring fra øl- og
brusbokser_
Matemballasje/ take away
Sugerør/rørepinner

Drikkeflasker (plast)

Patronhylser

Glassflasker

Leker

Drikkebokser

Klær

Korker (plast og metall)

”Six-pack”-holder av plast

Sko

Papirposer_

Udefinerbare plastibiter

Plastflasker (mat)

Engangstallerkener, bestikk, kopper,
glass
Plastikkposer

Fiskeriutstyr
Agnemballasje/ bokser_

Garn

Oppvaskmiddelflasker

Lyspærer

Bøyer og flottører

Olje-/bensinkanner

Teiner

Paller

Kasser

Presenninger/ plastduker

Fiskesnøre

Tau (under 50 cm)

Fiskekroker

Tau (over 50 cm)

Pakkebånd/strips

Isopor

Røyk og hygiene

Dumpet avfall

Sigaretter/filter

Hvitevarer

Lightere

Elektriske artikler

Tobakk- og røykpakker

Batterier

Kondomer

Byggematerialer

Bleier

Biler/bildeler

Sprøyter

Dekk

Tamponger

Oljefat

Annet – andre ting som bekymrer deg eller som du har funnet mye av

NOTATER:

