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1. Forord   

2020 ble et spesielt år for alle.  

For Rusken førte det til at Vårrusken 

ikke kunne gjennomføres, for aller 

første gang siden oppstarten i 1976.  

Men vi har fått til mye annet dette 

året,  elverydding, digitale  

prosjekter og kampanjer.  

TV-aksjonen
Årets TV-aksjon traff kjernen av Ruskens arbeid, med 
støtte til WWFs arbeid mot plast i havet. Pengene 
skulle gå til å utvikle renovasjonssystemer i Asia, som 
også vil forhindre plast i havet her i nord-Eruopa. 
Rusken, sammen med kollegaer i Miljødivisjonen i BYM, 
gjennomførte Plastdag på Deichman, med  
arrangementer for barn. 

Fokus på snus- og sneipforsøpling 
I 2020 har Rusken hatt et klart fokus på å løfte  
problematikken rundt snus og sneip. Det er det største 
forsøplingsproblemet vi har i byen vår, og vi får høre 
fra rydderne fra Kirkens bymisjon at de ser en kraftig 
økning i snusforsøpling.  
 
Snus og sneip er en stor miljøtrussel for fisk og fugl, 
da det som blir liggende på bakken til slutt havner i 
havet.Denne problematikken har vi opplyst om via film, 
rettet mot unge voksne, og målrettet annonsering på 
Instagram. Vi skal fortsette å jobbe med denne  
problematikken, og opplyse om det på både kreative og 
tankevekkende måter.

Digitale prosjekter
I 2020 har vi fått gjort mye nytt og spennende digitalt! 
Til barnehagene laget vi en Ruskensang, med 
animasjonsfilm. Til skoler og barnehager laget vi 
Plastbingo i samarbeid med kollegaer i Bymiljøletaten. 
Vi har jobbet med å utvikle et spill som skal lanseres i 
forbindelse med Vårrusken i 2021.  
Les mer om dette på s. 6 og 7. 
 
Vi har også vært mer aktive i våre kanaler, og økt både 
følgere og visninger. I 2020 fikk Ruskens hjemmeside 
85 % økning i antall visninger. Instagram vokste med  
40 %. Vi er opptatt av å nå alle aldersgrupper som er 
på nett, og vil fortsette å jobbe med å ha god og  
oppdatert informasjon tilgjengelig i våre kanaler.

Mer elverydding 
I 2020 ryddet Rusken Alnaelva for første gang, en  
utvidelse av Plastrusken i Akerselva. Det er en  
etterlengtet rydding fra mange, som vi kommer til å 
fortsette med. I år har vi ryddet Akerselva på våren og 
Alnaelva på høsten, og vi har også begynt å se på andre 
aktuelle elver. Å rydde disse elvene forhindrer plast å 
havne i Oslofjorden.

Avfall veies under 
Plastrusken i Alnaelva
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Ruskengeneral Jenny Krohn med 
Ruskengeneral Jenny Krohn med elever fra 
Grorud skole under Plastrusken i Alnaelva

Ryddestunt med Kirkens bymisjon  
på Nationalteateret
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2. Ruskens struktur og tiltak

sammen om 
en ren by

Ruskens slagord og motto er 

Rusken er Oslo kommunes tiltak for en ren, ryddig og tri-
velig by. Gjennom Rusken driver Oslo kommune informa-
sjonsarbeid og holdningsskapende kampanjer som har til 
mål å bidra til et bredt miljøengasjement i befolkningen. 

Hvert år initieres en rekke ulike aksjoner og aktiviteter 
i samarbeid med alt fra barnehager, skoler, borettslag, 
velforeninger og næringsliv til kommunale etater. 

Rusken jobber for at enkeltindividet og den enkelte 
bedrift skal føle eierskap til egen by og dermed ha et 
ønske om å bidra til en ren, ryddig og trivelig by.  

Rusken består av et sekretariat på tre personer.
Ruskensekretariatet ligger under Miljødivisjonen i 
Bymiljøetaten, Oslo kommune. Seksjonen rapporterer til 
byrådsavdelingen for Miljø- og samferdsel (MOS), men 
har i også prosjekter og tiltak som ligger under andre  
byrådsavdelinger. Rusken jobber derfor mye på tvers. 
 
Ruskensekretariatet er organisert slik at det etableres  
samarbeid med ulike aktører innenfor det private og  
statlige, samt med ideelle og frivillige organisasjoner. 

I 2010 ble driftsseksjonen Ruskenpatruljen etablert, hvor 
formålet var å løse opp i utfordringer knyttet til uklare  
ansvarsforhold mellom forskjellige aktører for  
avfallshåndtering. I dag er Ruskenpatruljen en del av  
driftsavdelingen i Bymiljøetaten. Ruskenpatruljen 
har likevel som en av sine oppgaver å bistå 
Ruskensekretariatet med en rekke aktiviteter, og er viktig 
samarbeidspartner.

Holdningsskapende arbeid begynner tidligHoldningsskapende arbeid begynner tidlig

4 • Rusken Årsrapport 2020



Gaterusken samlet 100 000 sneip  
på Karl Johan under Ruskenuka

Gaterusken rydder langs faste gater i sentrum av 
Oslo og er et samarbeid mellom Rusken og Kirkens 
Bymisjon. Kirkens Bymisjon drifter tiltaket som heter 
«I jobb», tidligere kjent som «Lønn som fortjent».  
Navnebyttet ble foretatt i 2018.  
 
Gaterusken gir arbeid til mennesker med rusrelaterte 
problemer og til mennesker som står utenfor det  
ordinære arbeidslivet. Det er et krav at man møter 
opp på jobb uten å være påvirket av rusmidler.  
 
Det er alltid kø om jobbene, da tiltaket kun kan tilby 
jobb til et visst antall oppdrag som en virksomhet  
har sponset.  
 
Rusken dekker 2000 arbeidsressurser på ett år. Disse 
plukker avfall i sentrum av Oslo iført Rusken-utstyr. 

2.1 Kirkens bymisjon - Gaterusken

Bydelsrusken er et lavterskel arbeidstiltak som er 
forankret i noen av Oslos bydeler. Strukturen varierer 

fra bydel til bydel, da bydelene selv  
drifter Bydelsrusken. 

 
Bydelsrusken samabeider med NAV, som  

rekrutterer personer som har havnet utenfor det 
ordnære arbeidslivet. 

 
I noen bydeler gis det også sommerjobb til ungdom, 

som ofte får Rusken t-skjorter og ryddeutstyr.  
 

Arbeidsoppgavene er blant annet klipping av gress,  
beskjæring av grøntområder, fjerning av større 

mengder avfall, kursing i jobbsøking og renovering av 
gamle eller ødelagte møbler i for eksempel en  

kommunal barnehage. 

2.2 Bydelsrusken

Bydel Grünerløkka med lokal ungdom og 
daværende finansbyråd Robert Steen

Rusken Årsrapport 2020



3.1 Ruskensang med animasjonsfilm
Rusken besøker barnehager, og snakker om 
viktigheten av å kaste søppel riktig. Barnehagebarna 
er gjerne svært opptatt av søppel og miljø, og plukker 
ofte søppel når de går tur. Da er det stor stas når 
Rusken kommer på besøk og barna får vist hvor mye 
de kan om søppel og kildesortering. 
 
I 2020 rakk vi et besøk i februar til Sletta barnehage 
på Tonsenhagen. Ettersom vi ikke fikk besøkt flere 
barnehager i 2020, lagde vi en Ruskensang med 
animasjonsfilm. Sangen handler om kildesortering, og 
hvordan søpppel kan skade dyr i naturen hvis det blir 
liggende. Sangen har også akkorder og en 
karaokeversjon, som gjør at barnehagelærerne kan 
lære seg å spille sangen selv, og barna kan synge med.  
 
Hør sangen, se animasjonsfilmen og  
lær deg akkordene her!

3.2 Utvikling av spill 
Til Vårrusken får barnehagene og skolene premier. 
Noen år har dette vært en opplevelse, andre år 
konkrete ting. Vi har ønsket å kunne tilby noe digitalt, 
som også var læringsorientert. Det har derfor blitt  
utviklet et spill, rettet mot mellomtrinnet.

Sammen med Megapop har vi utviklet «Rusken vs. 
Fusken», hvor man får poeng for å plukke opp søppel, 
og lærer om det man finner. Vi er opptatt av at man 
skal lære om gjenbruk (metall kan bli til en sykkel), og 
kaste ting riktig. F. eks er batterier brannfarlige når 
de kastes feil, noe de dessverre blir for ofte. Vi har 
også ønsket å vise hvordan forsøpling skader dyr og 
natur, noe vi vil at alle skal ha kjennskap til. 

Spillet er gratis og åpent for alle, men vi retter det 
ut mot mellomtrinnet i forbindelse med Vårrusken i 
2021. Det vil da være søkbart i App Store  
og Google Play.

I tillegg til faste ryddeaktiviteter involverer Rusken seg i 

både langvarige og kortvarige prosjekter, som tar for seg 

rydding og bevissthet rundt forsøpling. I 2020 har vi jobbet 

digitalt med dette, spesielt rettet mot barnehager og skoler. 

Les videre om de ulike prosjektene.

 3. Prosjekter
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3.3 Ryddeaktiviteten Plastbingo
I forbindelse med årets TV-aksjon ønsket 
Miljødivisjonen i Bymiljøetaten å få markert dagen. 
Årets TV-aksjon gikk til WWFs arbeid mot plast i 
havet, som faller direkte under Plastarbeidet og 
Ruskens ryddeaksjoner. 

I tillegg til en dag med arrangementer på Deichman 
lagde vi en ryddeaktivitet, som kan gjøres hvor 
som helst utendørs. Man spiller ved å plukke opp 
gjenstandene, og forsøker å få fire på rad (eller 
fylle hele brettet). Alle tingene på bingobrettet er 
plastsøppel som på ulike måter kan skade for fisk, 
fugl og andre dyr, og som man ofte finner i byen. 
 
Vi har også laget en landingsside på Rusken.no, 
hvor man kan lære mer om søppelet man finner. 
Her har vi også laget ryddetips rettet mot barn, 
hvor vi for eksempel råder til å ikke plukke opp 
farlig avfall som glass. På denne siden kan man 
også laste ned brettet, eller ta et skjermbilde.

Besøk Plastbingo her!

3.4 Film mot snus- og sneipforsøpling  
I 2016 laget Rusken en humoristisk film om  
forsøpling i bybildet, kalt «Ikke kast søppel på Karl 
Johan». Filmen vant priser og var godt likt blant  
publikum som fikk se den som kinoreklame. Men nå 
var tiden moden for ny film, med nytt budskap. 
 
I 2019 begynte vi å snakke om snus- og  
sneipforsøpling som et tema, og jobbet med byrået 
vårt Kikkut for å utvikle idèen videre. I mai filmet vi, 
og vi lanserte filmen i slutten av august, sammen med 
utendørsboards og diverse annonser. Spesielt blant 
unge på Instagram har vi fått god respons. Filmen 
lever videre i 2021 på kinoer, og i Ruskens kanaler.

Filmen har blitt kortlistet hos Epica Awards, for beste 
miljøbudskap. I kategorien kjempet vi blant annet mot 
norske Bergans, WWF Tyskland, WWF Portugal og 
landbruksdepartementet i Argentina. Vinneren ble 
WWF Tyskland , også med tema plast i havet.  
 
Se Ruskens film her!

Les mer om søppelet på bingobrettet her: https://rusken.no/plastbingo 

Bymiljøetaten

Plastbingo
Havner det på bakken, havner det i havet 
#plastbingo

Matemballasje Godteripapir Q-tips Plastbiter

Plastbestikk Plastkopp Plastpellets Sneip

Plast�asker Matemballasje Sugerør Tau

Sneip Snus Korker Plastpose
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4. Ruskens ryddeaksjoner

Visste du at...

Rusken har hatt  
ryddeaksjoner 
siden første 
Vårrusken i 
1976!

Ruskens ryddeaksjoner er grunnpillaren i Ruskens 
arbeid for en ren by. Formålet er både å engasjere 
Oslos innbyggere til å være med og rydde, samt få 
mer kunnskap om forsøplingen i Oslo. Det er derfor 
dedikert mye innsats til telling og måling av søppel, og 
det utarbeides egne rapporter årlig fra Plastrusken i 
Akerselva og Alnelva, og Baderusken på Huk. 

Både Plastrusken i Akerselva, Baderusken og 
Vårrusken avholdes på våren, i perioden mars-
juni. Baderusken og Vårrusken er åpent for frivillig 
rydding, og samler over 300 000 innbyggere i Oslo til 
en innsats for miljøet. Plastrrusken i Alnaelva  
avholdes rundt september. 
 
Grunnet koronapandemien i 2020 måtte Vårrusken og 
Baderusken avlyses. 

Vi avholdt Plastrusken i Akerselva i mai, med alle 
gjeldende smittevernsregler godt ivaretatt.  
I september ryddet vi Alnaelva for første gang via 
Plastrusken, og inviterte Grorud skole, Alnaelvas 
venner med flere. 

Båt med avfall i Akerselva
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Entreprenøren bruker kranbil for å 
hente opp avfallet fra båten. 
I 2020 hentet vi opp et halvt 

tonn med søppel på to timer fra 
Akerselva.

Ruskengeneral Jenny med 
ryddehjelpere fra Grorud  skole 

under Plastrusken i Alnaelva

Under Plastrusken i Akerselva 
brukes det båter for å frakte 

avfallet som plukkes opp av elva.
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4.1 Plastrusken

Visste du at... 

Plastrusken 
rydder plast i 
elvene, og  
forhindrer at 
det havner i 
Oslofjorden

I 2017 startet Plastrusken i Akerselva. Målet 
er å forhindre plastforurensing av Oslofjorden, 
ved å plukke opp avfall i elva som munner ut i 
Oslofjorden. Det er viktig å kartlegge hva slags 
type avfall man finner i Akerselva, for å få mer 
kunnskap om forsøplingen i elva, og hva man kan 
gjøre for å minske og forhindre videre forsøpling. 
 
I 2020 utvidet Rusken ryddeaksjonen til Alnaelva. 
Alnaelva er Oslos lengste elv, med en strekning 
på cirka 14 km. Elva strekker seg fra Alnasjøen 
i Lillomarka og har tilsig fra Breisjøen igjennom 
Breisjøelva, Tokerudbekken, Østensjøvannet 
og Steinbruvannet. Elva er mindre urban enn 
Akerselva, men funnene har vært ganske like.

Elveryddingen gjennomføres i samarbeid med flere. 
Entreprenørene stiller med dykkere og bil for å 
kjøre vekk avfallet. Miljøforeningen Akerselvas 
venner og Alnaelvas venner har vært med å rydde, 
og vist oss mulige steder å rydde i forkant. I tillegg 
har vi invitert bydelen, lokale barnehager og 
skoleelever, og byrådspolitikere. 
 
Rusken får også god hjelp fra kollegaer 
i Bymiljøetaten, både med befaring før 
ryddeaksjonen, kartlegging av plastavfall og 
utvikling av ny tellemetodikk. 

 
For utfyllende informasjon om Plastrusken kan 
rapportene om ryddeaksjonen leses her

Alnaelvas venner bærer vekk avfall

Prosjektleder i Rusken Esther Haugland snakker om 
søppelet med elevene fra Grorud skole
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Elev fra Grorud 
skole med  

ryddefunn fra elva

Alle foto: Mikael Luksepp

Byråd for byutvikling 
Arild Hermstad 

plukker plast fra 
elvekanten ved 

Alnaelva

Sortering av avfall 
etter endt rydding
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Vanligvis er Rusken med på en rekke  
miljøarrangementer, og andre arrangementer i Oslo 
hvor vi får truffet publikum. Elvelangs Akerselva og 
Alnaelva, Miniøya og Jul i Vinterland er bare noen 
av arrangementene vi vanligvis deltar på. I tillegg 
besøker vi også barnehager og skoler gjennom året.  
 
I 2020 har de fleste arrangementene blitt avlyst, og vi 
har ikke kunnet besøke barnehager og skoler.

Vi har derimot gjennomført familiearrangement på 
Deichman i anledning TV-aksjonen, og et ryddestunt 
med Kirkens bymisjon. Her har vi fremhevet plast i 
havet, og snus- og sneipforsøpling i bybildet, og fått 
brukt aktivitetene våre rettet mot barn.

Ordfører Marianne Borgen, med  
Plastkoordinator Synnøve Fagerhaug Dalen og  
kommunikasjonsrådgiver i Rusken Miriam Alveberg

 
5. Ruskens aktiviteter 

Ruskenstand foran Deichman med sortingsvegg,  Ruskenstand foran Deichman med sortingsvegg,  
som lærer barna å sorte gjenstander riktigsom lærer barna å sorte gjenstander riktig

For Rusken er deltakelse på arrangementer i byen en viktig 

arena for å møte publikum og snakke om hvordan alle kan 

være sammen for å holde byen ren. Barn er en sentral  

målgruppe for dette, gjennom aktiviteten Ruskendammen 

og sorteringsveggen. I 2020 måtte vi tenke nytt rundt dette.
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5.1 Plastdag på Deichman
I forbindelse med årets TV-aksjon tok 
Miljødivisjonen i Bymiljøetaten initativ til et 
arrangement på Deichman. Rusken var med som 
både medarrangør og deltaker.

Årets TV-aksjon gikk nemlig til WWFs arbeid mot 
plast i havet, som faller direkte under Plastarbeidet 
og Ruskens ryddeaksjoner. Det var en veldig god 
anledning til å fremheve Oslo kommunes arbeid 
mot plast i havet.

Rusken var utenfor biblioteket med vår aktivitet 
«Ruskendammen» og sorteringsvegg. Vi delte også 
ut Plastbingo og snakket om hvordan Rusken jobber 
med å forhindre at plast havner i Oslofjorden.

Inne var det arrangementer som lærte barna om 
plast og hvordan det påvirker havet og dyrene som 
lever der. Det var teater, høytlesing, foredrag om 
havet og plastverksted hvor man lagde kunst av 
plast funnet under strandrydding.   

Arrangementet ble gjennomført med kollegaer i 
Miljødivisjonen og godt samarbeid med Deichman 
Bjørvika. 

Plastpirat Martin med teaterforestilling

Hatter laget av gamle fotballer  
funnet under strandrydding
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Byråkratene gjorde en imponerende 
innsats, men det var de profesjonelle 
rydderne som gikk av med seieren. 

Rydderne delte sine erfaringer med 
forsøpling i byrommet, og gav innspill til 
hva slags søppelkaser de mener fungerer 
best mot sneipforsøpling. 

De fortalte også at de ser en økning i 
snusforsøpling, som er viktig informasjon 
Rusken tar med seg videre i vårt arbeid. 
Alle foto: Mikael Luksepp

Som nevnt på s. 5 støtter Rusken daglig 
gaterydding i sentrum via Kirkens 
Bymisjon. Dette er et sosialt arbeidstiltak 
som gir jobb til mennesker som har eller 
har hatt rusproblemer. Vi ville fremheve 
arbeidstiltaket og den viktige ryddingen 
som gjøres hver eneste dag.

Rydderne har faste ruter i sentrumsgatene, 
og rydder i lag med en egen lagleder. Det er 
et nøysomt og systematisk ryddearbeid som 
gjøres. Spesielt det lille avfallet, som snus og 
sneip, legger seg i brosteinssprekker og på 
fortau, og plukkes opp, en og en.   
 
Kirkens Bymisjons ryddere har Oslos uoffisielle 
rekord i snus- og sneiplukking. I 2019 plukket de 
100 000 sneiper på fire dager på Karl Johan. 
 
Rusken inviterte til en ryddekonkurranse, som 
vi kalte «Byråkrater vs. Kirkens bymisjon». Her 
ville vi se hvem som plukket flest snus og sneip 
på en halvtime. Byråd for arbeid, integrering 
og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen 
ble invitert, samt forvaltere fra park og vei i 
Bymiljøetaten og Ruskenpatruljen.

Ruskengeneral Jenny Krohn  
veier avfall under Alnaelva

 
5.2 Ryddestunt med Kirkens Bymisjon

Ruskengeneral Jenny Krohn med  
byråd for arbeid, integrering og  
sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen
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5.2 Ryddestunt med Kirkens Bymisjon

Rydderne 
fra Kirkens 
Bymisjon ser en 
kraftig økning i 
snusforsøpling 

Snusen og sneipen ble målt  
i montere for å kåre vinnerlaget
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Laget for Rusken april 2020

av Miriam Alveberg

Foto: Mikael Luksepp

Følg Rusken: 
 instagram.com/rusken_oslo 

facebook.com/OsloRusken

www.rusken.no

Rusken-figuren på forsiden er laget av Pippip Ferner.  
Figuren er laget av plast innhentet under strandrydding.
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