


Begynnelsen 

• Lavterskel prosjekt for å engasjere folk flest  

• Bruk av positive virkemidler  

• Fokus på verdiene i havet 

• Alle kan delta – jo mer du bidrar jo større er sjansen 

for å vinne flotte premier 

• Upolitisk budskap 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt 

og regionalt næringsliv og ulike sponsorer og 

samarbeidspartnere. Vi tar sikte på å rydde kystlinjen for 

marin forsøpling ved å gi innsatsen en tilleggsverdi gjennom 

premiering.  

Kystlotteriet er en del av prosjektet ”Levende kyst” prosjektet 

til  Naturvernforbundet Østfold. 



Hvorfor opprettet vi Levende Kyst prosjektet 

• Menneskers livsgrunnlag er havet 

• Motivere ungdommer til å engasjere seg 

• Marin forsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer 

• Nordmenn flest har et forhold til havet og lever nær kysten 

• Enkelt for alle å bidra til en mer levende kyst 

• Godt å føle at det man gjør betyr noe 

• Sosialt og positiv aktivitet i nærmiljø 

• Deltagelse i Kystlotteriet bidrar til en levende kyst 

Sikrer havet og ressursene for fremtidige generasjoner 

 
 
 

-  



           Hvorfor støtte 

 

 

 

• Raske og synlige resultater 

• Viser miljøengasjement 

• Skaper positivitet – lett å delta 

• Upolitisk 

• Angår alle og engasjerer folk flest 

• Positiv oppmerksomhet i media 

• Alle kan arrangere sin egen strandryddedag 

• Bidra til en av verdens viktigste aksjoner 

 

 



Media og oppmerksomhet 

 - så  langt! 

 

 

 

• Aviser 

• Miljø Direktoratet 

• NRK Tv/Radio 

• Lokalradio 

• Twitter 

• Instagram 

• Facebook 

• Nettsider 

• Andre aktører 

 



Noen av våre samarbeidspartnere/Sponsorer 

Kommuner 

Plastretur/Grønt Punkt 

Hold Norge Rent 

Ren Kystlinje 

Skjærgårdstjenesten  

Oslofjordens Friluftsråd 

Før fuglene kommer 

Strandryddedagen    

Choice 

• Fylkeslag i organisasjonen 

• Lokallag i organisasjonen 

• Andre organisasjoner 

• Privatpersoner 



Veien videre for 

•  KL arbeider inn mot sentrale ledd i organisasjoner 

•  KL arbeider med større landsdekkende sponsoravtaler 

• KL tilknytter seg lokale krefter 

• KL har forankring i alle fylkeslag i Naturvernforbundet 

 

 

 

 

  

 
 



                       - En miljøfestival på turne 

 Fra Oslo til Kristiansand 2017 
 

• Seilskuten Vega på tokt med KL 

• Levende kyst dager 

• Strandryddedager 

• Engasjere lokale krefter   

• Lokale og regionale politikere engasjeres 

• Media lokalt og nasjonalt 

• Skoleklasser får positiv læring 

• ALLE kan delta 

Setter varig spor og oppmuntrer til at det plukkes søppel 
hele året 



Hva har vi oppnådd så langt 

• 279 deltagere i 2016 

• 500 sekker i 2016  + div båter og annet 

• 10,7 kilo i snitt per sekk 

• 5350 kilo marin forsøpling i sekker borte  
fra kysten vår 

• Tilbakemeldinger fra folk om at de har ryddet  
mye men uten å tagge det med KL tagger. 

• 45 bidragsytere fra det lokale næringsliv 
 bidro til premier 

•  Vanskelig å finne søppel i området vi har 
 hatt arrangement 

• Sosialt tilbud for mange mennesker 

• Turister engasjerer seg 

• Bred dekning i presse og media 

 

 

 



Spørsmål? 


