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Til medlemsforeningene i KNBF region Trøndelag

Hitra, 18.04. 2018

Strandryddedagen 2018
Innledning
Vi nærmer oss igjen en «Strandryddedag» som offisielt er knyttet til lørdag 5. mai.
Som vi alle vet så er det søppel å finne gjennom hele året så ikke bli for låst til nevnte dato.
KNBF ønsker også i år å bidra gjennom sine båtforeninger, vi engasjerer oss i vårt lokalmiljø, sammen
med skoler og andre frivillige organisasjoner, og ikke minst kommunen for å lage et opplegg.
2017 gav dette prosjektet et skikkelig løft noe vi nå begynner å se resultater av.
For at en bedre skal kunne sette seg inn i utfordringene vi står overfor er det verdt å gå inn på
hjemmesiden til det offisielle organet miljøstatus.no, der får vi et innblikk i hvilke utfordringer
kommende generasjoner har foran seg.
https://holdnorgerent.no/om-strandryddedagen/
Gåsnebbhvalen som måtte avlives på Sør-Vestlandet vil for all tid stå som en signallampe for de fleste,
det denne hvalen ble utsatt for er ene og alene menneskeskapt. Dette eksemplet bør få hver og en av
oss til å stille spørsmålet; er det slik vi vil ha det? Barn tar lett til seg lærdom, vi eldre burde kanskje
også ha tatt oss noen skoletimer, men som en erstatning så er kanskje en ryddeaksjon like effektiv.
Hver artikkel vi plukker opp bør gi oss passe dårlige samvittighet hva miljøet angår.

Alvorlighetsgrad
Forskerne sine funn er nedslående: Oversikter laget av informasjonssenteret Grid-Arendal,
viser at det ble funnet plast i alle undersøkte havskjelpadder, seks av ti hvaler og fire av ti
sjøfugler. Dersom tiltak ikke blir igangsatt vil vi i løpet av ca. 30 år ha like mye plast i havet
som fisk!

Rydding
Som dette viser så er det bare å sette i gang og vi håper på stort engasjement!
Når det gjelder anbefaling til opplegg så er det bare å ta kontakt med egen kommune, det er
kommunene i Norge som forvalter forurensingsloven og har derfor også et ansvar som tilrettelegger.
Det må utplasseres kontainere, legges ut søppelsekker på sentrale steder og videre må det sørges for
innhenting av søplet. Velger å trekke fram Trondheim Båtforening som en foregangsforening for 2018,
de har nå valgt ut hele «Ladestien» som ryddeprosjekt, les hjemmeside. Styremedlem Per Ivar Hals i
KNBF’s regionstyre er sentral i denne aksjonen.
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Det er også all grunn til å involvere pressen slik at ryddeaksjonene rundt omkring får den
oppmerksomhet den fortjener.

Rapportering.
Det er viktig at alt volum av søppel blir innrapportert slik at vi får et bilde av resultatet av denne
aksjonen. Ta gjerne bilder som også kan brukes både på egne hjemmesider og som vi kan legge ut
sentralt på KNBF’s hjemmeside. Innrapporteringer kan sendes undertegnede eller direkte til KNBF
post@knbf.no og oppgi massene i m³. KNBF vil sørge for at info videre blir lagt inn i den sentrale
«Strandryddeportalen».
Lykke til med Strandryddedagen 2018!

Med vennlig hilsen
for styret
Knut Tore Børø
7247 Hestvika
Regionleder KNBF Trøndelag
Mobil: 90 10 75 15
E-post: boerroe@online.no
Web: www.knbf.no

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
er Norges største og eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere.
KNBF er en sammenslutning av båtforeninger og personlige tilsluttede medlemmer.
Forbundet er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon.
KNBF har doblet antall medlemmer de siste 8 år og vi er nå 44.000 medlemmer fordelt
på 341 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer. Vi arbeider for et bedre båtliv
på naturens premisser og tilbyr båt- og foreningsforsikring gjennom Norske Sjø.
Forbundet har 80 tillitsvalgte, eget sekretariat med 4 ansatte, egen besiktigelsesmannsordning,
er i fin utvikling og har en ambisiøs strategiplan for videre vekst i perioden 2016 – 2020.
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