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Vedr. refusjonsordning for herreløst avfall 
I statsbudsjett for 2018 har Stortinget sørget for å øke bevilgningene som skal dekke refusjoner for 
opprydningsaksjoner av marint avfall. Dette kommer til å bidra til den største, frivillige 
massemobiliseringen for å rydde norske fjorder og strender langs hele kysten, og sikre en forsvarlig 
behandling av det avfallet som samles opp.  
 
I arbeidet med å forberede avfallsselskapene på å ta i mot frivillige under den store 
massemobiliseringen første uken i mai, som varer fra 30. april til Strandryddedagen 5. mai, har vi 
imidlertid også avdekket forhold som vi håper regjeringen vil se nærmere på i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett 2018. Refusjonsordningene som skal benyttes i arbeidet mot forsøpling 
dekker kun det marine avfallet. Annet herreløst avfall vil ikke avfallsselskapene bli refundert for å ta 
i mot. 
 
Dette er et problem av to grunner: 
 
For det første det rent faktiske: Marint avfall oppstår ikke (alltid) i marine forhold. Mye av det 
avfallet som ryddes langs norske strender og i norske fjorder, er avfall som ble kastet i naturen på 
land. I arbeidet mot forurensning er det viktig at også dette herreløse avfallet ryddes opp, samles 
inn og behandles forsvarlig. Og i arbeidet mot marin forsøpling er det fornuftig at vi rydder opp i det 
herreløse avfallet på land, før det havner i sjøen. Den strenge avgrensningen i refusjonsordningen 
gjør at avfallsselskaper i dag enten må avvise å ta i mot innsamlet herreløst avfall, kreve betaling 
for det, eller ta den ekstra kostnaden ved å ta i mot fra frivillige.  
 
For det andre; mobilisering: Avgrensningen i refusjonsordningen mellom marint avfall og annet 
herreløst avfall korresponderer dårlig med ønsket om å mobilisere flest mulig frivillige til å gjøre en 
dugnadsinnsats mot forsøpling. En ting er at det er en krevende kommunikasjon å forholde seg til 
for en frivillig. Dersom frivillige som deltar i en nasjonal ryddedugnad, siden må betale mottager for 
å ta i mot innsamlet avfallet som er ryddet fra naturen, vil det føre til at oppslutningen om 
ryddeaksjoner blir mindre.  
 
Vi ber om et møte med Klima- og miljøministeren for å legge frem forslag om å utvide 
refusjonsordningen til også å gjelde annet herreløst avfall fra naturen. 
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