Registreringsskjema Strandryddedagen 2014
Takk for at du er med på Strandryddedagen 2014! Hver kilo du rydder bidrar til et renere hav,
mindre forsøplet havbunn og strender uten plast og farlig avfall. Din innsats er en viktig del av
både det nasjonale og internasjonale arbeidet mot marin forsøpling.
Alle strandryddere på Helgeland må fylle ut dette skjemaet for å få levert strandsøppelet
gratis hos SHMIL IKS, og for å være med i trekningen av flotte premier. Slik går du frem:
1.
2.
3.
4.
5.

Avklar strandryddinga med grunneier på forhånd.
Skaff deg et overblikk over søppelet på stranda før du går i gang med ryddinga.
Fyll ut registreringsskjemaet. Det skal fylles ut et skjema for hvert område som ryddes.
Rydd stranda!
Dersom du transporterer søppelet inn til SHMIL IKS selv: Lever registreringsskjemaet til
oss på SHMIL når du leverer strandsøppelet.
Dersom du ikke transporterer søppelet inn til SHMIL IKS selv: Legg
registreringsskjemaet i en plastlomme og fest det godt til en av søppelsekkene.

Skjemaet hjelper oss med å finne ut hvor søppelet kommer fra, hvilke mengder som finnes,
hva marint søppel består av og konsekvensene av marin forsøpling. Denne informasjonen
hjelper oss i arbeidet med å forebygge forsøpling av strender og kystområder.
1. Stedsinformasjon
Fylke, kommune og navn på område som ble ryddet:
Ryddedato:
Navn/telefonnummer koordinator:
Antall personer som ryddet:
Hvor lang var strekningen som ble ryddet i meter:
Antall sekker ryddet:
Omtrentlig vekt på avfallet som ble ryddet i kilo:
2. Navn på alle som ryddet
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3. Sammensetningen av avfallet
Avfallstype

Hvor mye fant dere av denne avfallstypen (% av total ca.)

Privatavfall (f. eks.
engangsservice, poser,
matemballasje,
drikkebokser, klær)
Fiskeriutstyr

Røyk og hygiene

Dumpet avfall (f. eks.
elektronikk, batterier,
biler/bildeler,
byggematerialer, dekk,
oljefat)
Annet (spesifiser)

4. Kommentarer
Fant dere dyr som har blitt skadet av søppel?
Hva var det rareste dere fant?
Fant dere andre ting som bekymrer dere?
5. Premier!
Husk å føre opp navnene på alle som har deltatt i strandryddinga. Privatpersoner som
deltar er med i trekningen av to festivalpass til Trænafestivalen. Skoleklasser og
barnehager som deltar er med i trekningen av to pengepremier på 3000 kroner.
6. Kontakt
Kontaktperson hos SHMIL IKS: Julie Stene Krokstad
Telefonnummer: 92644312
Email: julie@shmil.no
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