
Notat til politisk orientering om Hold Innlandet Rent 

 

Bakgrunn 
Prosjektet Hold Innlandet Rent har mottatt 1,3 millioner fra Miljødirektoratet til å rydde eierløst 

avfall på avveie i Innlandet.  

Målet med prosjektet er å engasjere 2800 frivillige til å rydde avfall på avveie under den nasjonale 

Strandryddeuka, som i år finner sted 11. -19.september. Aksjonen baserer seg på frivillig innsats, 

hovedsakelig fra skoleklasser, lag og foreninger. 

Det er fjerde året Hold Innlandet Rent skal organisere rydding i Innlandet. Tidligere år er det ryddet 

avfall i kommunene langs Gudbrandsdalslågen, og i år skal aksjonen utvides til å omfatte kommuner 

langs Glomma og i Hamar-regionen. I alt er 18 kommuner med på prosjektet. I tillegg er 

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Vannområdet Glomma og grensevassdragene, 

Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune (ved seksjon for klima, miljø og 

naturmangfold), de interkommunale renovasjonsselskapene (SØIR, MGR, GLØR, NGR, Sirkula, GIR), 

Hold Norge Rent, Hamar Naturskole, Innlandet Bondelag, Norges bonde‐ og småbrukarlag, 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet og Framtiden i våre 

hender støttespillere i prosjektet. 

Kommunens rolle i prosjektet 
Gausdal kommune er støttespiller i søknaden fra Hold Innlandet Rent og deltar i en styringsgruppe 

for prosjektet.  

I tillegg er kommunen bedt om å oppnevne en kontaktperson ved landbrukskontoret som kan bistå i 

dialogen med grunneiere og rettighetshavere. Kommunen bistår også med informasjon ut til skoler, 

lag og foreninger.  

Kommunen ser viktigheten av ryddeaksjoner som Hold Innlandet rent. Forsøpling er et stort problem 

fra lokalt til globalt nivå.  Engasjementet rundt forsøpling er stort, og kommunen er positiv til 

ryddeaksjoner, for frivillige, som kan omsette dette engasjementet til handling. Arbeidet og 

innsatsen som det mobiliseres til er veldig viktig, ikke minst er dette holdningsskapende arbeid hos 

våre yngre innbyggere som med glede og begeistring deltar på Hold Innlandet Rent sine aksjoner.  

Vurdering opp mot FNs bærekraftsmål 
Ryddeaksjoner som Hold Innlandet Rent bidrar til at bærekraftsmål 14 og 15 oppfylles. Forsøpling på 

land kan forårsake store skader på dyrelivet når ville dyr og fugler får søppelet i seg, eller vikler seg 

fast i det. Søppel som ikke plukkes på land, vil med stor sannsynlighet havne i elver, vann og hav, 

med de alvorlige konsekvensene det har for fugler, sjøpattedyr og fisk. Selv om Innlandet ikke 

grenser til havet, ender vannet som renner i vassdragene i Innlandet til slutt der, og vi må derfor 

gjøre vår innsats. Et av delmålene under bærekraftsmål 14 er å forhindre og redusere marin 

forsøpling. 

  



Hold Innlandet rent framover 
Det er naturlig å anta at kommunene vil bli invitert inn som støttespiller til Hold Innlandet Rent også 

senere år. Innlandet Fylkeskommune har nylig bevilget 100.000 kroner til organisasjonsutvikling for 

Hold Innlandet Rent, og det styrker sannsynligheten.  

«Hold … Rent» er allerede et innarbeidet merkenavn når det kommer til ryddeaksjoner. På nasjonalt 

nivå er Hold Norge Rent en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre 

aktører. De arrangerer nasjonale ryddedugnader, deriblant Strandryddeuka som Hold Innlandet Rent 

deltar på. Strandryddeuka. Også på lokalt nivå brukes «Hold … Rent» som begrep, for eksempel 

«Hold Stange Rent».  

Hold Innlandet Rent er en av flere ryddeaksjoner i Innlandet. To andre er «Aksjon AQUA- Reine vatn i 

Valdres» og ryddeaksjon rundt Randsfjorden, begge med kobling til Hold Innlandet Rent og Hold 

Norge Rent.  

Hold Innlandet Rent er i en posisjon til å etablere seg som en paraplyorganisasjon for å samle, 

profilere og koordinere alle ryddeaksjonene i Innlandet. Det kan gjøre organiseringen av 

ryddeaksjoner mer oversiktlig for potensielle deltakere som regionale og nasjonale myndigheter, 

kommuner og frivillige. 

Vedlegg 
Oppsummerende prosjektbeskrivelse og overordnet budsjett for prosjektet ligger offentlig 

tilgjengelig her: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Innsyn/Detaljer?id=183859 
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