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1.0 STRANDSERVICE
 
StrandService er et informasjonstilbud til badende i regi av Norges Livredningsselskap (NLS) og  
Redningsselskapet (RS). Målet er å øke trivselen gjennom trygghet, og informere om godt bade-, sjø- 
og solvett til strandgjestene.

Som StrandVert er det din oppgave å informere badende om potensielle farer, bistå med råd og  
veiledning, sikre trivsel på stranden med leker for barna og bistå den ansvarlige voksne å varsle 
 nødetatene dersom farlige situasjoner skulle oppstå.

Hvert år drukner det over hundre mennesker i Norge, og det er tusenvis av farlige ulykker. Ingen skal 
drukne er NLS og RS visjon i hverdagen. 

Derfor er initiativet til StrandService tatt – slik at unge og engasjerte kan lære andre badevett, sjøvett  
og hvordan man skal oppholde seg og ferdes trygt i, på og ved vann.
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2.0 HVIS EN NØDSITUASJON OPPSTÅR
 
Nødnummer: 

 
 

 
 
 
Dersom det oppstår en nødsituasjon mens du jobber som StrandVert er det ikke din jobb å redde den 
som er i fare. Du skal bistå koordinator med å ringe nødetatene og informere om situasjonen, men det 
er koordinatoren som har ansvaret.

Livreddende arbeid krever høy spesialkompetanse og riktig utstyr. Uten dette er det farlig å forsøke å 
redde mennesker i drukningsfare. Dette er viktig å respektere! 
 
Du skal gjøre følgende:

1: Når du tror en farlig situasjon oppstår skal du øyeblikkelig varsle koordinator slik at han/hun  
kan varsle riktig nødetat. Koordinatoren oppgir hvor dere er, hva situasjonen gjelder, strandens  
GPS- koordinater (hvis mulig) og koordinatorens navn. Dere bør altså ha kunnskap om HVEM–HVA–
HVOR og strandens GPS koordinator eller adressen.

2: Observer hendelsen og gjør deg klar slik at du kan bistå koordinator med relevant informasjon til 
nødetatene når de ankommer.

 

Brannvesenet Politiet 
(Ring dette nummeret  

hvis du er usikker.)

Nødnummer 
Akuttmedisinsk

Giftinformasjonen 
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3.0 HVA GJØR JEG HVIS…?
 
Hva gjør jeg hvis jeg tror det oppstår en farlig sitasjon? 
Observer hendelsen og gjør deg klar slik at du kan bistå koordinator med relevant informasjon til  
nødetatene når de ankommer.

Hva gjør jeg hvis en journalist kontakter meg? 
Fortell journalisten at du ikke er riktig talsperson, men at journalisten må snakke med koordinator.

Hva gjør jeg hvis det oppstår en krangel eller slåsskamp på stranden? 
Ikke bland deg inn, hold deg i bakgrunnen og varsle koordinator, vedkommende vurderer om politiet bør 
varsles.

Hva gjør jeg hvis jeg ser mennesker forsøple? 
Dersom situasjonen tilsier det kan du henvise dem til næreste søppelkasse. 

Hva gjør jeg hvis jeg opplever ubehagelige henvendelser fra publikum? 
Avvis kontant og kontakt koordinator. Dersom situasjonen fortsetter kontakter koordinator politiet.

Hvem kontakter jeg hvis en av oss blir skadet? 
Koordinator, men hvis det er koordinatoren som er alvorlig skadd må StrandVerten kontakte nødetatene.  
 
* 
Ved andre spørsmål kan du kontakte koordinator. 
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4.0 FARLIGE SITUASJONER OG HVORDAN 
GJENKJENNE DEM
 
Stranden er et populært mål om sommeren. Når mange mennesker samler seg på ett sted kan  
situasjoner som truer liv og helse oppstå. Dette er situasjoner som i de fleste tilfeller må løses av  
fagpersoner, og det er ikke ditt ansvar som StrandVert å hjelpe disse. Men det er viktig å kunne noe om 
hva som kan skje, slik at du kan bistå om nødvendig.

I den sammenhengen så skal du være kurset av en koordinator i følgende emner før du jobber 
som StrandVert: 
 
• Kunnskap om nødnummer

• Egen sikkerhet

• Gjenkjenne, gi informasjon, forebygge og bistå en voksen med førstehjelp på følgende temaer:

 o Skrubbsår, småsår, flis, solskader og solstikk

• Kunnskap, forebygge mot og bistå med førstehjelp ved forskjellige stikk og bitt som:

 o Knott, mygg, klegg, humle, bie, veps, huggorm og flått

 o Brennmanet, kråkebolle og fjesing

• Førstehjelpsveske, innhold og hvilket forbruksmateriell som brukes til hva

• Informasjon om Sjø-, Bade- og Solvett
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5.0 EKSEMPELSTRAND 
 

Eksempelstranden har informasjon dere bør finne på deres lokale strand. Dette er informasjon som det er 
fornuftig at dere informerer badegjestene om når de ankommer stranden. Stranden er halvmåneformet, med 
svaberg og stupetårn for 1, 3 og 5 meter i syd. I nord grenser stranden til private eiendommer. Stranden er 
langgrunn, sand med noe mudder. Det er mye tang fra en meters dyp og utover, men lite skarpe steiner og 
skjell i sanden.

Det er gode muligheter for krabbefiske på bryggen rundt stupetårnet og fra svabergene rundt. Barn som 
oppholder seg på bryggen og svaberg bør ha redningsvest og være under tilsyn av voksne

Praktisk: 
Buss 131 går to ganger i timen fra busstopp. Det er ingen utbygd parkeringsplass, men de badende pleier 
å parkere langs veien. Veien er 70-sone og de badende bør vise aktsomhet når de går til og fra bilene. Det 
er viktig at det ikke blir parkert på en slik måte at kjøretøy fra nødetatene ikke blir hindret i å komme ned til 
stranden. Stor sykkelparkering øverst ved bussholdeplassen. Det er toalettanlegg ved stupetårn.  
 
Forventet besøksmengde: 
Normalt besøkstall er ca. 150-300 badende samtidig i helgene, ved spesielt godt vær kan man forvente det 
tredoble. Da fremstår stranden som overfylt.

Farer: 
Svabergene er begrodd med ur, som de badende lett kan skrubbe seg opp på. Vannet rundt bryggen ut til 
stupetårnet er ikke dypt, og det er farlig å stupe i området. Svaberget, og spesielt de sorte partiene nærmere 
vannkanten, kan være meget glatte. Små barn må følges og bør bruke redningsvest. Stranden ligger  
eksponert mot vest, og det er mulig med opphoping av søppel og brennmaneter ved vestavind.Ved mange 
besøkende blir stranden uoversiktlig, og foresatte må passe ekstra godt på sine barn.

Barn som ikke kan svømme skal ikke bade alene, men være under tilsyn av voksne.
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6.0 DIN LOKALE STRAND 

 
(Fylles ut av StrandKoordinator)

Strandens navn: ..........................................................................................................................................

GPS-koordinater: ........................................................................................................................................

Praktisk: ......................................................................................................................................................

Farer: ...................................................................................................................................................... 
 
(Her kan du fylle inn spesifikk informasjon og detaljer om din egen strand.) 
 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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7.0 DETTE GJØR EN STRANDVERT

En StrandVert er en informasjonsmedarbeider som skal informere om bade-, sjø- og solvett og gi  
praktiske råd og veiledning som skal sikre trivsel på din strand. Strandverten kan også hjelpe til hvis alvorlige 
situasjoner oppstår, og koordinator vurderer at dette er nødvendig.

På stranden har du følgende oppgaver: 
• Være en synlig og god representant for NLS og RS

• Være imøtekommende mot strandgjestene

• Bistå de strandgjestene med råd og veiledning om godt bade-,  sjø- og solvett

• Informere om arbeidet til og tilbudet fra Norges Livredningsselskap og Redningsselskapet

• Sjekke bade- og lufttemperatur og skrive dette på tavlen

• Bistå koordinator med enkle forebyggende oppgaver

• Bistå koordinator med å varsle nødetatene ved farlige situasjoner 

• Rydde og plukke søppel, spesielt plastgjenstander.

Oppførsel som StrandVert: 
Hvordan du oppfører deg som StrandVert er viktig for hvordan de som er på stranden oppfatter  
informasjonstjenesten StrandService. Du er en representant for StrandService og begge  
organisasjonene. Det er viktig at du gjør ditt beste for å hjelpe gjestene og slik bidra til et godt miljø.  
Det viktig at de besøkende føler seg velkommen. 

Her er noen tips til hvordan du kan oppføre deg på en måte som gir trivsel og trygghet til gjestene: 
Prøv etter beste evne å hjelpe badegjester, men husk at du ikke trenger å smøre på solkrem eller andre ting 
du selv ikke vil. Det er IKKE lov å bruke mobiltelefon – kun for viktige meldinger eller for å ringe nødetatene. 
Husk at strandgjestene følger med og kan sende bilder av deg til pressen. Du kan ikke spille mobilspill eller 
chatte med venner når du er StrandVert. VIKTIG! I denne håndboken kan du lære mye om godt badevett og 
naturen og dyrelivet i strandkanten. Forsøk å lær deg så mye som mulig av dette, slik at du kan gi de ba-
dende tips eller besvare spørsmål.
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7.0 DETTE GJØR EN STRANDVERT

Tips til påkledning: 
Været kan forandre seg raskt, og det er derfor viktig at du kler deg på en slik måte at du kan holde deg varm 
og tørr uansett vær. Selv om vi etterstreber å kun ha StrandService på dager med fint vær, så er det lurt å 
være forberedt på værskifte. 

Som StrandVert får du T-skjorte, jakke, bukse, og shorts. Dette skal være nyvasket før hver vakt. Før  
vakten bør du også i tillegg pakke med deg en ekstra langbukse og en varm genser. Er det ekstra kaldt  
bør du også ha med deg ullundertøy.

Det er viktig at du synes som StrandVert, derfor skal du alltid ha enten t-skjorten eller StrandVert-jakken 
ytterst. 

Er det for kaldt til å gå med t-skjorte tar du derfor på deg jakken, og blir også det for kaldt tar du på deg en 
ekstra genser under jakken. 

Flagg: 
Det følger med et strandflagg til hver stasjon – dette kan settes opp på to måter. Det kan skrus ned i bakken 
og festes eller settes på en kryssfot på en forsvarlig måte. Det er viktig at flagget vises godt ved stasjonen. 
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8.0 UTSTYRET PÅ STRANDSERVICE-STASJONEN

StrandService-stasjonen er utstyrt for å håndtere de situasjonene du kan møte som StrandVert. 
 
Her finner du termometer og tavle for å skrive/informere om bade- og lufttemperaturen. Dette skal du gjøre 
hver dag når du starter.

Videre finner du følgende utstyr som du kan bruke til å hjelpe de strandgjestene: 
 
• StrandHåndboken – inneholder nyttig informasjon

• Utstyr for søppelplukking – det er viktig at du bruker beskyttelsesutstyr når du plukker søppel, slik at du 
ikke skader deg på eventuelt skarpe gjenstander

• Enkel førstehjelpsveske med følgende innhold:

 o Hansker

 o Pinsett

 o Sikkerhetsnål

 o Solkrem faktor 50

 o Sårvask

 o NACL

 o Plaster i varierende størrelser

 o Kompresser

 o Saks

 o Kirurgteip

 o Salve brennmanet Xylocain – Kun voksen som får bruke

 o Salve insektsbitt Eurax – Kun voksen som får bruke
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9.0 REDNINGSSELSKAPET (RS)
 
Redningsselskapet (fullt navn: Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning), ble stiftet i 1891 og jobber for 
å redde mennesker fra ulykker og drukningsdøden, men også for bedre sikkerhet i vannet og på sjøen.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon.

Redningsselskapet har rundt 50 redningsskøyter som hvert år redder mange menneskeliv og bistår i 
15.000 hendelser.

Kontaktinformasjon: 
E-post: post@rs.no 
Tlf: 987 06 757 
www.redningsselskapet.no

 
10.0 NORGES LIVREDNINGSSELSKAP (NLS)
 
Norges Livredningsselskap ble stiftet i 1906, og har som formål å lære bort svømming, selvberging  
førstehjelp og livredning, samt å sikre trygg ferdsel på, ved og i vann. 

Norges Livredningsselskap lærer hvert år mange tusen mennesker å svømme og å berge seg selv og 
redde andre i farlige situasjoner. Det er 20 klubber og kretser i Norge.

Norges Livredningsselskap driver også Strandtjenesten, som er livreddere stasjonert på 4 Oslo-strender. 

Strandlivredderne bistår ved 8.000-10.000 hendelser på Oslo-strendene i juni-august. Livredderne fra 
Strandtjenesten må IKKE forveksles med StrandService, som er et rent informasjonskonsept

Kontaktinformasjon: 
E-post: nls.post@livredning.no 
Tlf: 67918600 
www.livredning.no
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11.0 SALABY 

Salaby er Redningsselskapets digitale læringssenter for barn og unge. Barn og unge er utsatt for 
mange ulykker og drukninger, og det er derfor viktig at alle så tidlig som mulig lærer hvordan man skal 
oppføre seg på, i og ved vann, for å være sikrest mulig.

Her kan man lære badevett og sjøvett, reglene for trygg ferdsel i båt og også forsøke seg på en  
testversjon av båtføreprøven.  
 
Alt er tilgjengelig på nett på: www.rs.no/salaby

12.0 INFORMASJON OM STRANDLIVREDDERE
 
Strandlivredderne er Norges Livredningselskap representanter og yter tjenester på Norges strender 
i perioden juni-august. De er høyt kvalifiserte personell som har ansvar for å bistå ved akutte ulykker, 
drukningsfare eller farlige situasjoner.

Strandlivreddertjenesten gjennomføres etter avtale med Oslo Kommune. Det jobbes aktivt med å få 
etablert tjenesten i andre deler av Norge. Kontakt NLS hvis din kommune bør ha dette tilbudet.

Ta kontakt med oss via: www.livredning.no eller på e-post: nls.post@livredning.no
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13.0 HVORFOR PLUKKER VI SØPPEL GENERELT,  
OG PLASTPOSER SPESIELT?

Søppel generelt og spesielt plast er et stort miljøproblem. Plast er ille da det ikke brytes ned i naturen 
og er skadelig for dyrene. Dyr kan både vikle seg inn i plast og svelge det, og begge deler fører ofte til 
at dyret dør av skadene. 

Hvert eneste år slippes det ut 25-30 millioner tonn plast i havet, og hvis dette fortsetter vil det i år 2050 
være mer plast enn fisk i havet.

Det tar 20 år for å bryte ned en plastpose som ligger i havet, 200 år for å bryte ned en brusboks, 400 år 
for å bryte ned plastikken fra en sekspakning med drikke og hele 600 år for å bryte ned et fiskesnøre.  
I alle de årene er plasten en fare som kan kvele, ødelegge og drepe dyr.

Vi ønsker å sette fokus på problemene med plastforsøpling og ikke minst redde dyr fra denne  
unødvendige og smertefulle døden. Derfor er det viktig at du som StrandVert samler det søppelet du 
kommer over og legger det i egne sekker ved StrandService-stasjonen. På den måten kan vi også måle 
hvor mye søppel som ligger på stranden og hjelpe forskerne og miljøorganisasjonene med å sette fokus 
på dette. Du har en egen app der du kan registrere alt søppel som har kommet inn og også ta bilde av 
dette.

Lykke til med innsamlingen!
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14.0 NATUREN RUNDT DEG

Naturen og strandsonen skal være noe alle kan bruke og få glede fra, men da må vi også behandle na-
turen og miljøet med respekt, slik at de som besøker stranden etter oss får en like god opplevelse som 
det vi selv fikk.

Du kan lese mer om miljøvern i kapittel 13, men det kan være fint å også vite litt om plante og dyrelivet 
på stranden.

Det finnes mange skapninger og vekster i strandsonen som fisk, reker, krabber, krepsdyr, fugler, skjell, 
maneter, tang, grønske og alger. Kunnskap om disse er et pluss i jobben. 

Her er noen – les deg gjerne opp på flere:

Strandkrabben 
Dette er den vanligste krabben i strandsonen. Ryggskjoldet kan på det meste bli 6-8 cm bredt.  
Krabben kan klype ubehagelig hardt med klørne, men er ikke normalt regnet som farlig. Blant barn er 
det populært å fiske krabber, dersom det gjøres må de behandles med respekt og slippes ut i vannet 
igjen snarest.

Krabbene er viktige for miljøet i strandkanten. De spiser døde dyr og er en viktig «renholder» langs 
strandkanten.

Bergnebb 
Det finnes mange fisker langs kysten vår, og selv større fisker som torsk, ørret og laks kan gå helt inn til 
strandkanten, men det er sjelden man ser dem.

Den mest utbredte fisken langs land er bergnebb, dette er små leppefisk, som lever av å spise små dyr 
og plankton i strandkanten. Den gjemmer seg ofte på grunt vann.

Tjeld 
Tjeld er en fjæretilknyttet fugleart som tilhører tjeldfamilien og regnes som kortdistansetrekkfugl. Tjelden 
er en karakterfugl for kystområder rundt om i Europa. 
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14.0 NATUREN RUNDT DEG

Tang 
Tang er alger som lever i havet. De er ikke giftige eller farlige. Noen tangsorter kan bli ganske store, 
de største artene kan bli flere meter. Den fester seg normalt i bunnen eller til en stein og vokser derfra. 
Finnes fra tidevannsbeltet og ned så langt der er lys nok, og i alle havområder. Fargen er ofte grønnbrun 
eller brungrønn, men deler av planten kan ha gulskjær. En del taresorter utvikler blærer som fylles med 
luft og bidrar til å holde planten oppreist i vannet.

Tang er et viktig gjemmested for småfisk, reker og andre dyr i strandsonen.

Måke  
Det er mange forskjellige måker, men måkefugler eller måsefugler er en familie som består av relativt 
små til ganske store kystbundne- og pelagisk overflatebeitende sjøfugler. Dette er fugler som typisk 
har lange vinger, kraftige nebb, føtter med svømmehud mellom tærne, og en generelt avrundet stjert. 
Fjærdrakten har typisk hvit underside og blekgrå til sort overside og vinger. Noen arter får mørk «hette» 
på hodet i hekketiden.


