
SJØMATNÆRINGEN RYDDER PLAST – VÅR 2018  
(NB! Det er trolig flere selskap som rydder, ikke alle er meldt inn på denne lista. Sjekk holdnorgerent.no for 
flere aksjoner)  
 
SELSKAP      NÅR      HVA  
 
Austevoll Melaks 
Austevoll, Hordaland     Strandrydderuka     Ta med skuleklasser i nærmiljøet, sørgjer 

for skyss og containere for å rydde i strandsone 
 
 

Blom Fiskeoppdrett 
Øygarden      hele året     Vært med å samlet inn avfall som kontinuerlig 

blir ryddet i området gjennom hele året  
 
E. Karstensen  
Flora, Sogn og Fjordane    sommer 2018     Sommerjobb til ungdommer som skal plukke 

søppel og rydde på strendene i kommunen 

 
Lingalaks  
Hardanger      Strandrydderdag 4 mai   Alle ansatte rydder mellom Strandebarm og 

Vikøy. Har og samarbeid med grendelag.  
Stiller og båt til disposisjon i Radøy.   

 
Osland Havbruk 
Sogn       Strandryddedag 3 mai   Samler opp plast og avfall på felles dugnadsdag 

i lokalmiljøet 3. mai  

 
 
 



Telavåg Fiskeoppdrett  
Sotra kommune     Strandrydderuka     Bidratt med varm mat til alle deltagere i to  
             Ryddeaksjoner. Stiller med båter og ansatte til  
             å hente søppel  

 
Salmonor  
Rørvik, Ytre Namdal     sommer 2018     Bruker 1 million kroner på å la 35 ungdommer  
             rydde i nærmiljøet. (i fjor ble 20 tonn samlet 
             inn og 380 m3 plast ryddet)  

 
Pure Farming  
Averøy Nordmøre     28.april      Betaler to fotballag for å rydde strender. Får  
             Penger til Norway Cup.  

 
 

 
Ballstad Fiskarlag/ 
Innbyggerforeningen 
Lofoten      30.april     Fiskerlagets medlemmer stiller med båter  
             og mannskap for rydding av holmer og fjøre i  
             nærområdet til Ballstad   
 
Roan Fiskerlag 
Fosen       Strandrydderdagen 5.mai   Fiskerlagets medlemmer stiller med båter  
             og mannskap for rydding av holmer og fjøre i  
             kommunen 
 
Nova Sea, Lovundlaks og  
Kvarøy Laks 
Helgeland       Strandryddingsuka    Deltar i interkommunalt samarbeid på 



Helgeland, der en stiller med båter og 
mannskap for å bidra under lokale arrangement 
på Helgeland. (frakter søppel til avfallsmottak) 

 
Marine Harvest 
Globalt      MH Global Cleanup Day 4. Mai  - Alle 13 233 ansatte i 25 land er oppfordret til 
             å delta på selskapets globale strandryddedag 
Fra Agder til Finnmark    Strandryddeuka 30. april-6. mai  - Bidrar med fartøy, mannskap og utstyr 

 
 
Marø Havbruk  

Flora kommune     Strandryddedagen 5. mai   -Rydder strendene rundt Svanøy. 
             Serverer gratis middag til alle som 

har bidratt 
- Tilbyr båt og dykker til opprydning 
i Florø havn.  

 
Lerøy Midt       
Dekker området fra Nordmøre   Strandryddeuka 30.april – 6.mai   - Alle lokaliteter er med på dugnaden 
til Midt-Trøndelag      Strandryddedagen 5. mai    - Stiller med gratis bruk av utstyr og dekning 
             av kostnader til sosiale arrangement  

           - Dekker tilskudd til lag/foreninger med inntil  
           5/10.000 kroner som rydder strand 

 
 
Lerøy Vest  
Fra Hordaland til Trøndelag    Stranddryddeuka     Har lyst ut 10x10.0000 kroner i støtte til  
       Strandryddedagen     lag og organisasjoner som ønsker å rydde opp.  
             Henter søppel i kommunene Askøy, Austevoll, 

Fitjar, Fjell, Kvinnherad, Os, Osterøy, Radøy,  
Sund, Sveio, Øygarden og Tysnes. 

 



 

Nordlaks 
12 kommuner i Nordland og Troms         Stiller båter/mannskap til bruk for transport av  
fra Sørfold til Dyrøy           av søppel fra oppsamlingssteder til 

renovasjonsselskapene  
 
 

Brødrene Karlsen  
Husøy i Senja      Strandryddedagen 5. mai    Samarbeid med idrettslaget for å rydde 

Strender på og rundt Husøy på Senja. Griller 
sjømat til alle som stiller opp   

 

 
Salmar  
Har aktivtet i 28 kommuner 
fra Sunnmøre/Romsdal til Kirkenes   Strandryddeuka 30.april – 6.mai  Alle lokaliteter velger ut en rode som det skal 
             ryddes på. Lokaliteten stiller med avfallsekker 
             og hansker til de som rydder 
 
 
 

 
Aquagen 
Stamfiskanlegg i Steigen i Nordland   sommeren 2018    Får 5 stk fra lokalsamfunnet til å bli med å  

Rydde Leineesfjorden. De stiller med mannskap 
og båt for å samle sammen søppell til levering.  

 

Sjømatnæringen 
Florø        2. mai i anledning NRK båten til kai  Fiskebåt stiller i direktesendt tv fra Florø.  
Norges Sildesalgslag koordinerer         Sjømatrådet stiller med innleid kokk. MAT: Laks    
 

 
Sjømatnæringen 



Gravdal/Lofoten 
Fiskarlaget koordinerer    3. mai       Rydder strender i området. Sjømatrådet stiller 

med innleid kokk/i samarbeid med Thon Hotels 
og Jernia. MAT: Tørrfisk/fiskekaker 
Fiskerifagskolen rydder strender 

 

 
Sjømatnæringen 
Bergen / Laksevåg     stranddryddedagen  4. mai   Sjømatrådet stiller med innleid kokk.  
Norges Sildesalgslag koordinerer         En hel skoleklasse stiller opp for å rydde.  

MAT: Laks    
 

Sjømatnæringen     
Giske/Sunnmøre      Strandrydderdagen 5. mai   Rydder strender i området. Sjømatrådet stiller 
Fiskebåt koordinerer            med innleid kokk. Jernia stiller med griller. 

Arrangement på Giskesanden fra kl 13.00 – 
15.00 MAT: klippfisk  

       
 
 
 
 
 


