Storstilt ryddeaksjon i Flatanger
Vinterstormene Berit og Dagmar gjorde stor ugagn og rotet voldsomt
i vår vakre skjærgård og langt innover land.
I perioden 25. Juni til 25. Juli, vil fiskeoppdrettselskapene Bjørøya Fiskeoppdrett AS, Salmar
Farming AS og Marine Harvest AS sette i verk en storaksjon for å rydde opp etter stormens
herjinger.
De 3 oppdrettsfirmaene går inn med ca 50 000 hver i lønnsmidler til skoleungdommer som
får en storjobb med å rydde deler av strandsonen, oppdrettsfirmaene stiller i tillegg med egne
mannskaper som tar seg av det praktiske med transport og sikkerhet.
I hovedsak blir følgende områder prioritert innenfor de oppsatte rammer, Marine Harvest,
område Skjengen – Utvorda- Frøsendal- Feøya + event. Jøssundfjorden. Bjørøya
Fiskeoppdrett, område Eiasundet- Bjørøyværet- Skjengen- Havstein. Salmar Farming
område Kvernøya – Gladsøyværet.
Dette er meget store og omfattende områder og derfor vil det ha avgjørende betydning at alle
som har mulighet også bidrar til at mest mulig søppel blir samlet sammen, spesielt i
områdene med tilknytning til boligområder, hyttefelt og andre områder som det ferdes mye
folk er det naturlig at vi tar et tak og hjelper til alle sammen.
For å lette innsamlingen har de samme oppdrettsselskapene tatt på seg å hente og frakte inn
avfall som blir samlet og plassert på egnede steder overfor flomålet i strandsonen, de ber om
at avfallet plasseres enten i storsekker 600-1000 liter eller i svartsekker og plasseres på
steder som er tilgjengelig med båt.
Følgende innsamlingsteder og kontaktpersoner er avtalt i samarbeid med MNA som skal
forestå avhenting og videretransport:
Bjørgan ,Marine Harvest, v/ Olav K. Øvereng tlf 45617839
Bjørøystøa, Bjørøya Fiskeoppdrett, v/ Raymond Johansen tlf 95880884
Nordstrømmen, Salmar Farming, v/ Helge Staven tlf 93406848
Søppel skal sorteres og videresendes i 3 forskjellige fraksjoner; 1. hardplast, 2. taug og trål,
3. myk plast og annet restavfall.
Landbruket er også oppfordrett til å ta en aksjon med innsamling av landbruksplast og nett
som hentes av Ottersøy Containerservice, tlf 743 97333.
Jernskrot og metallrester kan avtales med Flatanger kommune NMT tlf 74221145 og
avhentes eller kan leveres til Metallavfall AS v/ Bent Larsen, tlf 99851648, Storlavika.
Det øvrige næringsliv og industri oppfordres også til å ta en ekstra runde i sitt nærområde og
se om det er noe å bidra med, dersom vi alle bidrar litt, blir det enklere for oss alle.
Ellers vil vi også minne om gode muligheter for å få levert ekstra avfall og resurser gjennom
Miljøtorget på Vollamyra, og ulike returordninger, både miljøfarlig avfall og elektriske artikler.
Med ønske om en storslått ryddeaksjon, hilsen Flatanger kommune, Olav J. Bjørkås

