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Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling
Miljødirektoratet deler ut 80 millioner til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde
opp i marin forsøpling langs kysten.
I 2017 ble det registrert at 1 374 tonn avfall var ryddet fra norske strender. Alt fra
fotballag til avfallselskap var blant de som fikk innvilget støtte til dette arbeidet i 2017.
Bare i Troms og Svalbard var støtten på om lag 2,7 millioner kroner. Klarer vi å slå
dette og rydde enda mer i år?
Plast truer dyrelivet
Hvert år havner mellom 8-12 millioner tonn plastsøppel i havet. Hvis ikke tiltak settes inn, vil
det ifølge beregninger fra World Economic Forum være mer plast (i vekt) enn fisk i havet i
2050. Dette er foruroligende da det i en nylig studie ble påvist at små plastpartikler som ble
spist av fisk, kan gå over i hjernen og forårsake atferdsendringer.
Dessverre finnes det også store mengder avfall langs kysten vår. Opprydding av plast er
spesielt viktig på grunn av den lange nedbrytningstiden. Å forhindre marin forsøpling er også
viktig med tanke på turisme og rekreasjon i Troms.
Søknadsfrist
Søknadsfrist for å søke midler er 15. februar 2018.
Følgende tiltak kan søke støtte
Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.
Det kan søkes om støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av
avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.
Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel
informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og
workshops.
Minste søknadsbeløp er 300 000 kr.
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Hvem kan søke
Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel
avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).
Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne
ordningen.
Les mer og send inn søknaden her:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Januar-2018/Sok-stotte-til-a-ryddeopp-i-marin-forsopling/
Vi må stoppe forsøplinga av matfatet vårt nå. Bli med på den nasjonale dugnaden mot marin
forsøpling!
Med hilsen

Evy Jørgensen e.f.
miljøverndirektør
Per Kristian Krogstad
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

