
 
Kjære skole 

I og med at Lillehammer kommune har bevilget oss 50.000 kroner vi uavkortet kan 

bruke til motivasjonsmidler, tenker vi å arrangere en ryddeaksjon mot herreløst avfall 

på avveie ved vassdragene våre, også nå på våren. Den store ryddeaksjonen i 

september går som planlagt, men med midlene fra Lillehammer og med tanke på alle 

henvendelsene vi stadig får nå i april, tenker vi det er lurt å rydde nå i tillegg til 

høstens planlagte aksjon.  

 

Påmelding 

Dersom du ønsker å motta 2000 kr til din skoleklasse (vi tar gjerne imot påmeldinger 

på skole-nivå), 150 kroner per sekk med avfall eller objekt av tilsvarende størrelse til 

ditt lokallag eller forening - nøl ikke, men kontakt oss i dag!  

 

Informasjon om deltakere fylles inn i skjemaet her 

https://forms.gle/mHrkJhRiqoWFHipn9 

Vi koordinerer fortløpende med GLØR angående avfallshåndtering. Vi har også 

ryddeutstyr. Vi ber om at dere melder dere på innen søndag 2. mai. Vi vil dele ut 

utstyr i perioden 26. april - 9. mai, og vi ber dere arrangere opprydningen i 

tidsrommet 3.-9.mai., slik at vi kan få alt oppsamlet avfall vekk fra bakken innen 10. 

mai. Avfallet skal ligge slik at det utgjør en fare for å forsøple vassdragene våre, og det 

skal ikke være kjente eiere av avfallet.   

 

Geografi 

Det skal ikke ryddes i verneområdet Lågendeltaet. Her er det ferdselsforbud 

stadfestet av Statsforvalteren i Innlandet. Dersom du vet om avfall her, ber vi deg 

kontakte oss direkte, slik at vi kan fjerne dette etter dialog med myndighetene, NOF 

og SNO. Dette av hensyn til hekkende fugl og sårbart dyreliv. Ingen dyr skal lide eller 

forstyrres under våre aktiviteter. 

Dette tilbudet er begrenset til aktivitet i Lillehammer kommune, da midlene vi vil 

dele ut også er fra Lillehammer kommune med Lillehammer kommune sine frivillige 

som målgruppe. Dersom det vil komme tilsvarende midler fra andre kommuner, vil vi 

fortløpende vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tilsvarende opprydninger. 

Vi kjenner til aktiviteter i både Ringsaker og Hamar per dags dato. Vi vil selvfølgelig 

https://forms.gle/mHrkJhRiqoWFHipn9


 
at alle skal få muligheten til å rydde, og det vil vi også jobbe med å fasilitere i 

september. Vi håper dere har anledning til å delta både nå og i høst, og de som deltar 

begge gangene vil selvfølgelig får dobbelt opp med motivasjonsmidler. Herreløst 

avfall på avveie kan også rapporteres inn i den statlige karttjenesten lokalisert her: 

https://ryddenorge.no/ 

 

Korona 

Angående korona ber vi den enkelte skole og klassekontakt håndtere de til enhver tid 

gitte retningslinjene fra kommunale, regionale og statlige myndigheter. Dette vet vi 

særlig dere i skolene kjenner godt, og vi har den absolutte tillit til at dere håndterer 

dette regelverket også ute i naturen. Tidligere år har det vært fritt fram for skoler å 

engasjere seg gjennom FAU, men av hensyn til restriksjonene vil vi foreslå at det 

gjennomføres i skoletiden slik for eksempel Vingrom Skole har gjort i en årrekke. 

Dersom dere likevel ønsker å arrangere opprydding gjennom FAU, vil den oppførte 

kontaktpersonen også bære ansvaret for at aksjonen gjennomføres i tråd med de 

enhver til gitte retningslinjer. Hold Innlandet Rent, GLØR, Framtiden i Våre Hender 

eller Naturvernforbundet bærer intet ansvar angående koronarestriksjoner, da vi vet 

skolene per dags dato løser dette godt på egen hånd. Ta gjerne kontakt med 

kommunikasjonsansvarlig Johannes Christian Wahl Gran (98402344) ved eventuelle 

spørsmål knyttet til pandemien.  

 

HMS 

Vi har utarbeidet rettningslinjer for oppryddning av herreløst marint avfall i 

samarbeid med Hold Norge Rent. En veileder til trygg strandrydding ligger her: 

https://holdnorgerent.no/kunnskapsartikkel/tips-til-en-god-ryddeaksjon 

Kontakt oss! 

Johannes Christian Wahl Gran, Koordinator for Lillehammer-regionen 

plast@skappa.no 

984 02 344 

 

Camilla Tysland Lillehagen, Prosjektleder 

camilla@HoldInnlandetRent.no 

971 02 554 
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