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marin forsøpling. De gode nyhetene er 
jo at dette faktisk monner. 

Et eksempel er at Q-tipspinner av plast, 
som vi finner hundrevis av på strende-
ne, nå blir erstattet med papp av alle 
de store butikkjedene, og flere endrin-
ger er på vei.

Ren Nesoddkyst er knyttet til Kyst-
lotteriet. Det vil si at når du fyller en 
sekk med søppel fra strendene (den 
trenger faktisk ikke å være full) er du 
med i trekningen av flotte opplevel-
sesbaserte premier. Samtidig får vi en 
oversikt over hvor mange som rydder, 
og plastsekken fra Kystlotteriet sikrer 
at det er lett å skille marint søppel fra 
vanlig søppel.

Ren Nesoddkyst. 
Ren Nesodd-kyst er en felles dugnad 
for rydding av Nesoddkysten. 
Initiativtakere er  Nesodden kajakklubb, 
Nesodden avdeling av Norsk Ornitolo-
gisk forening og Marinreparatørene, 

men alle som deltar har likt eierskap til 
aksjonen. Nesodden kommune bidrar 
med henting av avfallsekkene, og for-
midling av lodd. Marinreparatørene er 
sekretariat for Ren Nesoddkyst.

Praktisk!
Du kan hente sekker, sekkebånd og 
lodd på følgende steder:
Tangenten, Kiwi på Flaskebekk, Kiwi 
på Kirkekrysset, Joker på Fjellstrand 
og Spar på Fagerstrand.
Ryddeutstyret er gratis, og du velger 

selv hvor mange sekker du trenger. 
Sørg for å få med deg like mange lodd 
og kobbertråder til å lukke sekkene 
med (VIKTIG) som sekker, og ta med 
brosjyren ”Ryddeveilederen”.
Fulle sekker kan plasseres på en av 
flere hentesteder på Nesodden. Vi har 
ikke når dette skrives bestemt lokali-
sering av disse, men vil offentliggjøre 
dette så snart vi har dette på plass.

Til slutt: Skryt.
Det er lov å skryte uhemmet av rydde-
innsats. Særlig i sosiale medier. Det 
fører til at flere vil være med, og det 
er morsomt å se at vi er en del av en 
stor og voksende gruppe. Om du mer-
ker innlegg med #rennesoddkyst kan vi 
også se andre som rydder på Nesodden.

Er du ekstra ivrig på å tagge må du 
gjerne også tilføye #kystlotteriet og 
#holdnorgerent.
De ekstra interesserte kan melde seg 
inn i Facebookgruppa “2 minutters 
strandrydding Norge - Se hva jeg fant!” 
der man kan legge ut bilder av hva man 
finner, og dele erfaringer med andre in-
teresserte.

God rydding!


