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Rydding av marint avfall i Lofoten er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet. Det inkluderer også 

utarbeidelsen av denne rapporten. Vi setter stor pris på støtten og tilliten som er vist oss. 

Strand og kystryddingen er gjennomført i regi av prosjektet Clean Up Lofoten, som eies av Lofoten Avfallsselskap 

IKS og Lofotrådet, og driftes av førstnevnte. Clean Up Lofoten har også forfattet denne rapporten.  

 

Clean Up Lofoten ble startet opp med midler fra Fylkesmannen i Nordland i 2015. 

I et så omfattende arbeid som strand- og kystrydding utgjør i Lofoten er det mange som bidrar til 

gjennomføringen, noe vi setter enormt pris på! Vi ønsker også i år å takke Kystvakten spesielt som henter inn 

store mengder avfall fra utilgjengelige plasser på yttersiden. Dette arbeidet vet vi er tungt og svært krevende. På 

Innersida har vi også hatt god bistand og hjelp med å hente ute avfallet vi har ryddet, av Levende Hav (In the 

same boat/Miljødronningen)  

Vi retter også en takk til våre øvrige samarbeidspartnere, og ikke minst en stor takk til alle som har bidratt i 

ryddingen. Alle data er meldt inn til Hold Norge Rent, som igjen melder til Ocean Conservancy. 
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2 Sammendrag 

Rapporten gir en oversikt over resultatene fra strand- og kystryddeaksjonen i Lofoten i 2019, inkludert historiske 

tall til sammenligning. Denne ryddesesongen er den 9. i rekken med rydding av herreløst marint avfall i regi av 

Lofoten Avfallsselskap IKS (heretter kalt LAS) og prosjektet Clean Up Lofoten (heretter kalt CUL). Ryddingen 

gjelder eierløst marint avfall fra kysten av Lofotkommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. 

Tallmaterialet er innhentet av frivillige ryddere og rydding fra aksjoner i regi av CUL, og dekker et stort omfang på 

et begrenset geografisk område. Bakgrunnen for innsamling av tallmaterialet og utarbeidelse av denne rapporten, 

er et ønske om å identifisere hvor forsøplingen oppstår og dermed bidra til å få slutt på spredning av marint avfall 

i utgangspunktet. 

Vi ser et stort engasjement i strand- og kystryddearbeidet i Lofoten, og 2019 er et rekordår med tanke på antall 

ryddeaksjoner, deltakere og registrert vekt. Det ble gjennomført 192 ryddeaksjoner, hvorav 6 av disse er gjort 

utenfor de 4 Lofotkommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Det er registrert totalt 1655 ryddere og 

17,6 mil er ryddet, som er en nedgang på 3,3 mil fra 2018. 91 196 enheter er registrert totalt sett, og det er 

ryddet totalt 57,6 tonn avfall. I analysene har vi valgt å se på tallene for avfall ryddet på land og i de 4 overnevnte 

Lofotkommuner da det gir mest mulig sammenligningsgrunnlag historisk sett. Vekten for de 4 kommunene var på 

54,4 tonn. 

Noen av grunnene til så gode resultater knytter seg til et økt antall aksjoner og et pilotprosjekt med 

«proffrydding». Senhøsten 2018 var preget av mye vind i Lofoten, og utover vinteren har vi hatt en storflo, dog 

ikke like stor som under stormen «Berit i 2011». Storfloa har vasket fram mye gammelt avfall og større 

gjenstander som vi har vært i stand til å få bort. Vind og stormflo er også to faktorer som bringer mye nytt avfall i 

land.  Alle RIB/-ryddeturene til utilgjengelige steder har blitt gjennomført; disse turene står for 43% av alt 

innsamlet avfall, men regner vi alt avfall ryddet i utilgjengelige områder, er vi oppe på 50%. 

Siden oppstarten i 2011 har det blitt samlet inn over 278 tonn marint avfall og det er gjennomført totalt 864 

ryddeaksjoner. Mange av disse aksjonene er gjennomført på samme område over år, og i 2019 var 139 av 

stedene som ble ryddet, blitt ryddet en eller flere ganger tidligere. 105 ryddeaksjoner har blitt holdt på innersida, 

mot 80 på yttersida.   

Det er flest registreringer er på korte tau (mindre enn 50 cm), som utgjorde 15,8% av alle funnene, og er uendret 

fra 2018. Så følger isopor med en andel på 11,2%, som er en nedgang på 2% fra i 2018. På en tredjeplass 

kommer garnringer og flottører har økt siden 2018, med en andel på 6,2% av totalfunnet. Økningen skyldes trolig 

store funn på utilgjengelige steder på yttersida i Lofoten, og dette er en av hovedgrunnene til at totalt antall 

enheter har økt.  

Andelen fiskerirelatert avfall har økt med 5,3% siden 2018 og utgjorde 36,3% av den totale mengden innsamlet 

avfall i 2019. Av det fiskerirelaterte avfallet utgjør korte tau (under 50 cm) 44,4% av registreringene. 

I 2019 har det vært en nedgang i strekning som er ryddet, samtidig som vekta og antall enheter har økt, noe som 

gir en høyere vekt og flere enheter per meter kystlinje. Dette skyldes i hovedsak to ting; det er en høy registrering 

av små artikler som nødvendigvis ikke utgjør så stor vekt i seg selv, samtidig som det er ryddet en del større 

gjenstander, som er med å dra totalvekten opp. Kvalitativt erfarer vi at det blir mindre avfall når vi har ryddet flere 

ganger, slik at mengden marint avfall faktisk minker. Det gir håp for fremtiden!    
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3 Innledning 
2019 er den 9.ryddesesongen hvor LAS har involvert seg i rydding av herreløst marint avfall. Omfanget har økt 

drastisk siden 2011 både når det gjelder engasjement, antall aksjoner og mengde innsamlet avfall over et vidt 

geografisk område. Dette gir et økt behov for koordinering, og som en konsekvens av dette ble det i 2018 

opprettet en 100% prosjektstilling for å håndtere dette. Stillingen innebærer koordinering av strandryddingen, i 

tillegg til arbeid med andre prosjekter innenfor marin forsøpling som CUL jobber med.  

CUL/LAS oppfordrer frivillige til å være med å rydde kystlinja i Lofoten for herreløst marint avfall og samtidig bidra 

til «folkeforskning». Hvis man rydder og registrerer hva man finner, får man levert avfallet gratis. Om man har 

behov for transport så meldes det inn i forkant, slik at LAS har mulighet til å finne ut om og når man kan bidra til 

transport. Alle oppfordres til å melde fra på forhånd om ryddeaksjoner, slik at man kan formidle viktig informasjon, 

avtale evt. hentested og hvordan avfallet skal klargjøres til henting. Vi har også ryddepakker og sekker til utdeling. 

LAS tar imot avfall fra kystlinja, også der privatpersoner er grunneiere når avfallet har typisk sammensetning for 

marint avfall. Eiendom eller nærliggende område der forsøplingen kan skyldes aktivitet til en kjent kilde er 

underlagt «forurenset betaler»-prinsippet og meldes inn til miljøansvarlig i kommunene.  

Gjennom tiltaket «rydding på utilgjengelige steder» så gjennomfører også CUL selv ryddinger og erverver på 

denne måten førstehåndsinformasjon om marint avfall og opprydding av dette, samt bruk av skjemaene til 

registrering. 

Å registrere hva man rydder er en viktig jobb for å identifisere kildene til forsøpling. Det har også gitt grunnlaget 

for prosjektet CUL. CUL har i tillegg til tilrettelegging for ryddingen, også forebyggende tiltak for å stoppe kildene. 

Disse er blant annet finansiert av Handelens Miljøfond. En total oversikt ligger på www.cleanuplofoten.no. 

Geografisk er Lofoten som en «fangarm» for avfall som slippes ut langs norskekysten sør for Lofoten. På 

yttersida har man storhavet som står på og bringer med seg avfall over avstander. På innersida ligger Vestfjorden 

hvor majoriteten av befolkningen holder til. Her er det generelt et litt «roligere» terreng sammenlignet med den til 

tider ville yttersida. Ved å skille på ryddestedene og se om det er noen forskjell på sammensetningen av avfallet, 

håper man å bidra til mer kildeidentifisering.  

Siden Lofoten ryddes for 9.gang er det flere og flere ryddesteder hvor man kan skille på nytt avfall og avfall som 

blitt samlet gjennom flere år.  

Siden LAS begynner å få et relativt stort tallmateriale, så er det interessant å leke litt med tallene for å se om man 

finner noen tendenser. Gjennom enkel statistikk og lek med tall forsøker man å finne indikatorer og trender som 

kan si noe om utviklingen. 

  

3.1 Målsetning med strand- og kystrydding 

Hovedmålet med strandryddaksjoner er: 

• Å rydde mest mulig herreløst avfall bort fra kysten (flosona) av Lofoten. 

• Kontinuitet i registrering av avfallet for å se endringer, kilder og avfallstyper langs kysten av Lofoten, slik 

at resultatene kan bidra til å redusere fremtidig forsøpling. 

• Holdningsendring blant befolkningen vedrørende forsøpling. 
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4 Clean Up Lofoten – et prosjekt i LAS 

(Lofoten Avfallsselskap IKS) 
 

LAS har siden 2011 engasjert seg i problematikken med herreløst marin forsøpling, og har hvert år siden 2011 

lagt til rette for strandrydding i regionen. I 2015 ble prosjektet CUL etablert med støtte fra Fylkesmannen i 

Nordland. Prosjektet eies av LAS og Lofotrådet, og dekker primært de fire eierkommunene til LAS; Vågan, 

Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Formålet er å gjøre forebyggende tiltak for å hindre at avfall kommer på 

avveie generelt, og en fullstendig oversikt over tiltakene som er utført kan du finne på www.cleanuplofoten.no De 

største prosjektene i CUL er arbeidet med marint avfall, og spesielt etter at det ble søkbare midler øremerket 

marin forsøpling i Miljødirektoratet. 

Gjennom en tilstedeværelse innenfor feltet om marint avfall i perioden 2011- d.d. har vi et godt innblikk i det 

omfanget som rydding av marint avfall har utviklet seg til å bli i løpet av denne perioden. I 2011 var det få aktører 

som snakket om marin forsøpling, mens i dag er det et stort samfunnsmessig fokus på miljø og forurensning både 

nasjonalt og internasjonalt. Man kan trygt si at «landskapet» innenfor marint avfall har vært i endring i disse 

årene, og det har ført med seg både muligheter og nye problemstillinger.   

Clean Up Lofoten er et prosjekt som ikke bare omfatter marin forsøpling, men har også delprosjekter som går på 

lokal forsøpling og forskning. På bakgrunn av de registrerte data vi har, er det i 2019 gjennomført blant annet 

holdningskampanje mot ungdom og avfall langs vei, mot bønder i forhold til landbruksplast, og vi satte i gang en 

undersøkelse for å avdekke eventuell mikroplast i jordmasser langs vei. Disse prosjektene er finansiert av midler 

fra Handelens Miljøfond.  

Datamaterialet fra samtlige registreringer har dessuten blitt konvertert slik at det kan brukes til forskning og 

geografiske undersøkelser, blant annet et prosjekt vi samarbeider med SALT om. I dette prosjektet ønsker vi å 

undersøke nærmere om vi ser noen klare trender ved hjelp av kjente statistiske metoder. Dette prosjektet er også 

finansiert via Handelens Miljøfond. 

 

4.1   Avfallsselskapets rolle - å bygge infrastruktur 
 

Etter hvert som ryddeårene går, erfarer vi hvor viktig koordinatorrollen er når lokalsamfunnet skal rydde marint 

avfall. For LAS har dette positive ringvirkninger, og vi oppfordrer derfor andre avfallsselskap sterkt til å engasjere 

seg i dette arbeidet. Siden man som avfallsselskap har både lokalkunnskap og drift av 

avfallsmottak/henteordning, burde dette være en selvfølgelighet når det er mulighet til å finansiere de 

ekstrakostnader dette medfører!   

Også den forebyggende delen henger tett sammen med avfallsselskapets kjernevirksomhet, og bevissthet rundt 

avfallshåndtering. I CUL er en del av filosofien at det eierløse marine avfallet er ferskvare, og at arbeidet nytter i 

den forstand at det blir mindre avfall på avveie og renere natur. 

Koordinatorrollen innebærer både kartlegging av hvor det er behov for rydding, slik at man kan tipse frivillige som 

har ønsker om å rydde, deretter kommer logistikken og mottaket av avfallet. Det er viktig å ha god dialog med den 

http://www.cleanuplofoten.no/
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lokale forurensningsmyndigheten, slik at man spille inn eventuelle tilfeller av dumpet avfall, forurensning der eier 

er kjent, samt ulovlig bålbrenning.  

Det viser seg at det enkelte områder som ikke blir ryddet av frivillige, og CUL har derfor vært engasjert i 

proffrydding, med rydding av utilgjengelige steder. Først og fremst med bruk av frivillige, men i år det også vært 

gjennomført en pilot med fast ryddegjeng, mot godtgjørelse.  

Det er ønskelig at mandatet for hvem som har ansvar for forebygging og rydding av herreløst marint avfall 

«landes» slik at man får bygget infrastruktur til å forebygge dette langsiktig. Ikke bare gjennom organisering og 

koordinering av rydding (frivillige og evt. profesjonelle), men også ved at man må styrke «forvaltningsleddet». 

Forebygging av avfall på avveie henger også sammen med eksempelvis gode renseanlegg for kloakkslam før 

utslipp til sjø (f.eks. bomullspinner og våtservietter), gode avfallsløsninger i havn (husholdningsrelatert avfall) og 

informasjon til turister og andre reisende om hvor de kan kaste avfallet sitt og tømme bobiltoalettet. Økt kapasitet 

til oppfølging av næringslivets håndtering av avfall er nok også viktig, samt økt kapasitet og behandlingstid for 

forurensningssaker. Selv om noe av forsøplingen henger sammen med holdninger, kan en større andel av avfallet 

komme til godkjent mottak med bedre tilrettelegging av løsninger.  

4.2 Finansiering 
 

I år har CUL vært heldige og fått midler til de tiltakene som det er søkt om. Men på generelt grunnlag, så er det 

ønskelig med bedre forutsigbarhet over midler frem i tid, eller at mandatet for hvem som skal ha ansvaret for å 

rydde og forebygge marint avfall og forsøpling blir satt. Det er behov for langsiktighet for bedre effekt av 

ressurser, og med plassering av mandat må det derfor også følge med midler.  

4.3 Distribusjon av kunnskap om marint avfall 
Informasjon og distribusjon av kunnskapen er et annet område det brukes svært mye tid på. Det er mange 

spørsmål fra ryddere og andre i lokalsamfunnet, og det å vite hvem de skal spørre (tydelig adressat) er viktig for å 

få synergi og effektivitet. Det er ikke bare lofotinger som spør, men CUL får flere henvendelser om vårt arbeid fra 

innland og utland, med forespørsler både fra media, studenter og fra personer som ønsker å bidra på en eller 

annen måte.  

 

For å imøtekomme behovet for informasjon har prosjektet en egen nettside som beskriver de tiltakene som 

gjøres, og en Facebook side som deler relevante saker. CUL bidrar i så måte til konkret informasjon innenfor vårt 

fagfelt, basert på de erfaringer som er ervervet gjennom årene, og bidrar dermed faglig i ulike debatter om 

forsøpling, avfallshåndtering og tiltak for å redusere mengden avfall på avveie. CUL anser denne informasjonen 

som helt nødvendig for å nå ut med informasjon i dagens «medieverden» med stadig økende informasjonsflyt og 

meninger på sosiale medier, som til tider kan være overveldende. Må denne måten ønsker også prosjektet å 

være transparente om hva CUL gjør, og hva CUL står for. Vi bidrar også med foredrag, og tar imot henvendelser 

fra media og andre aktører. 

I tillegg til vanlige foredragsoppdrag har vi i løpet av 2019 hatt NRK på besøk, hvor det ble laget en 

nyhetsreportasje fra strandrydding i Valberg. Denne reportasjen ble vist på NRK Nordland, og et klipp ble også 

vist under nyhetskavalkaden på NRK i romjulen.  
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Figur 1 

 

 

 

 

 

 

NRK laget reportasje om 
strandrydding i Lofoten i nydelige 
omgivelser i Valberg.  

 

Vi stilte opp for et italiensk TV-team på Reine, samt en gruppe danske filmstudenter som ville ha en kommentar 

om Clean Up Lofoten sitt arbeide, og om lokale utfordringer knyttet til forurensning.  

Vi opplever at Clean Up Lofoten er godt kjent, ikke bare i Lofoten, men både innenfor og utenfor landegrensene. I 

tillegg opplever vi at de fleste har gode og positive assosiasjoner til CUL, og at det inntrykket folk har av CUL 

treffer godt med hva vi jobber for. For å opprettholde dette krever det konstant informasjon ut, og det er en viktig 

del av vårt arbeid. 

5 Gjennomføring av årets strandryddeaksjoner 

5.1 Hvem er rydderne? 
Med en stadig økende bevissthet rundt miljø, avfall og forurensning i alle deler av samfunnet så ser vi et høyt 

engasjement for marint avfall både hos lokalbefolkningen og blant tilreisende. CUL har hatt strandryddekampanje 

siden 2011, og vi ser at aktiviteten har økt mye lokalt siden starten. Strandrydding har etter hvert blitt en godt 

etablert aktivitet i mange nærområder, spesielt på vårparten, og som er godt kjent med strandryddeordningen til 

LAS/CUL. 

Det er i hovedsak lokale ryddere som står for ryddeaksjonene. Dette er positivt fordi det skaper bevissthet og 

engasjement hos lokalbefolkningen rundt forsøpling i egne nærområder og fordi det gir en trygghet når rydderne 

har gode lokalkunnskaper og er kjent med ordningen. Men for hvert år kommer nye ryddere til, som har hørt om 

CUL, og som søker til oss for råd og praktisk informasjon før de rydder i sine nærområder. 

Vi ser også at stadig flere tilreisende, både privatpersoner, reisegrupper, firmaer etc. ønsker å gjennomføre 

strandrydding som en aktivitet under sin reise i Lofoten, og som har hørt om CUL, og ønsker tips om hvor de skal 

rydde og hvordan de skal gå fram.  

Scandic hadde blant annet strandrydding og plogging på programmet under The Arctic Race her i Lofoten i 

august, og fikk et innslag på TV2 i den forbindelse. Her var CUL delaktig i planleggingen av strandryddingen. 

Når det gjelder ryddeturer til utilgjengelige steder så har dette etter hvert blitt en etablert aktivitet, og mange lokale 

har allerede deltatt en gang på ryddetur. Dette gjør det noe utfordrende å «verve» nye deltakere blant 

lokalbefolkningen. I 2019 besto de frivillige av en blanding mellom lokale og tilreisende, som ønsker å bidra til et 

renere miljø. I dagens samfunn er det til tider vanskelig å nå ut til potensielle deltakere, men erfaringsmessig så 
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er det lettere når man har datoer klare i god tid, og når man har mulighet til å dra på turer i ferietiden. Men 

Lofotværet er lunefullt og de kan komme endringer man må ta høyde for under planleggingen.  

Ellers er det en god del aksjoner via skoleverket og lokale lag, foreninger og grendelag, noe som kan gjøre det 

enklere for noen å hive seg med, da man har en ansvarlig for aksjonen som blant annet sørger for håndtering av 

avfallet etter aksjonen. 

 

5.1.1 Triggere for rydding/ økt behov for proffrydding 

Det er ulike grunner til at frivillige bestemmer seg for å sette i gang med rydding av strandlinjen.  

Ut over mediefokus og trender er det følgende faktorer som trigger opprydding: 

• Godt synlig avfall/forsøplet kystlinje 

• Lett tilgjengelig 

• Tilhørighet til området 

• Tradisjon for rydding 

• Værforhold 

 

Synlig og tilgjengelig avfall vil være de mest effektive faktorene for at folk skal rydde et område, og gjerne i sine 

egne nærområder eller hvor folk ferdes på tur. Da ser man at behovet er tilstede, og man ser også resultatet når 

arbeidet er utført. 

Hvor tilgjengelig et område er for rydderne er en viktig faktor da det er mye lettere å få til en ryddeaksjon hvis man 

raskt kan gå eller kjøre bil bort. Må man benytte båt eller gå langt så er det ikke like lett å få tak i frivillige.  

At man rydder i eget nærområde, enten det er ved bosted, fritidsbolig og/eller rekreasjonsområde, så er nok 

grunnen til det todelt. Det er nok både fordi man da vet om et sted som må ryddes og som man tar eierskap til, og 

fordi det kan være privat eiendom eller et område som det ikke er naturlig for andre å ferdes. Det er dessuten 

tradisjon for våropprydding før 17.mai, og mange grendelag og bygdesamfunn har tradisjon med vårdugnad i sine 

nærområder. 

Været spiller også en rolle for strandryddeaktiviteten; ved gode værforhold spesielt på våren vil det som oftest 

høy aktivitet; i tillegg til tradisjonene for rydding på våren vil også avfallet være godt synlig på denne tiden siden 

vegetasjonen ikke har begynt å vokse enda, og avfallet er relativt godt synlig. 

 

Sydvesten må på når regnet høljer ned! Her fra Helle i juni. 
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Man har i dag god oversikt over status på stedene som blir hyppigst ryddet, og såkalte hotspots for marint avfall. 

Man har ikke like god oversikt over steder som er mindre tilgjengelig, og som ikke blir oppsøkt av folk, og man vet 

ikke like mye om mengden avfall på slike steder, eller hvor prekært behov det er å rydde i forhold til natur- og 

dyrevernshensyn, prekær forurensingssituasjon etc. Derfor er det et stadig behov for kartlegging. Noen steder 

kreves det dessuten erfaring og kunnskap for å oppsøke samt rydde, på grunn av meget krevende terreng og 

påfølgende rydding som både krever et rutinert mannskap og godt utstyr både til rydding og til transport. Vi ser et 

stadig økende behov for profesjonalisering både når det gjelder kartlegging av utilgjengelige steder og utføring av 

ryddeoppdrag. Et godt trent ryddelag («proffryddere») gir økt effektivitet i ryddearbeidet og man er også i bedre 

stand til å opprettholde et godt fokus på HMS.  

 

 

 

 

 

 

 

Lett synlig avfall på tilgjengelige steder 

synliggjør behovet for rydding. Her fra 

Bukkøya, Valberg.  

5.2 Registrering og ryddeskjema 
En viktig del av strandrydding i Lofoten er å registrere hva man finner, og vi er stolte av å ha registreringer fra 

strandryddeaksjoner helt fra 2011. Registreringsarbeidet er grunnlaget for all statistisk informasjon gjennom flere 

år, og er viktig for å identifisere kilder og endringer over tid, noe som kan fortelle oss hvor avfallet stammer fra. 

Etter at det ble funnet mye landbruksplast på avveie i 2018 ble det arrangert en holdningskampanje på riktig 

håndtering av landbruksplast rettet mot bønder i Vestvågøy, hvor det var høyest registreringer. Derfor er det 

gledelig å se at mengden landbruksplast har gått ned fra 1,4% til 0,6 % i 2019. For Vestvågøy gikk andelen ned 

fra 2,17% til 1,2% i 2019. Videre så skaper registreringen en bevissthet blant rydderne for hva man finner og hvor 

det stammer fra. Forhåpentligvis reflekteres det også mer over egne vaner som kan føre til forsøpling, blant annet 

å sikre løsøre.  

I såkalt «folkeforskning» som dette er, vil det være varierende grad av nøyaktighet i utfyllelsen av 

ryddeskjemaene. Det totale tallmaterialet gir en god indikasjon av antall enheter på ulike steder, som videre kan 

bidra til statistiske analyser i en større sammenheng. På grunn av varierende kvalitet på dataene så vil ikke 

resultatene gi oss nøyaktige svar, men den store mengden tallmateriale som er innhentet vil kunne gi oss 

indikasjoner på endringer fra år til år, og trender over et lengre tidsperspektiv. Videre hjelper registreringen oss 

med å identifisere områder med kun historisk avfall, og som holder seg rene etter rydding. Dermed kan vi 

fokusere mer på såkalte «hotspots» med avfall.  

Lofoten er i en særstilling når det gjelder geografi og utforming, og er omgitt av havområder; Vestfjorden på 

innersida og Norskehavet på yttersida. Det er lett å tenke at den geografiske plasseringen i 

Atlanterhavsstrømmen og utformingen av regionen fungerer som en fangarm for marint avfall, og en geografisk 

avgrensing gjør at historiske data blir desto mer sammenlignbare.  
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Enhetene som føres på ryddeskjema er valgt ut basert på hvilke artikler det erfaringsmessig er flest av her i 

Lofoten, og de som er utelatt fra lista blir derfor i mange tilfeller ikke registrert.  Det betyr at det er avfall som 

ryddes som ikke blir registrert. Men noen av artiklene blir skrevet ned på skjema, se avsnitt 9.6 for en oversikt. 

Små artikler som det finnes store mengder av vil ofte være beskrevet med mange/mye, og blir da registrert som 

1. Dette kan medfører underrapportering på disse gjenstandene, som for eksempel korte taustumper etc. 

Kategorien «små uidentifiserbare plastbiter» har blir utelatt fra skjema på grunn av urealistiske og usikre verdier, 

ettersom de enkelte steder er så uendelige mange at det vil gi et feil bilde av resten av analyse, og fordi de ikke er 

en kildeindikator.  

Det er lagt til noen kategorier på ryddeskjemaet fra 2019, på bakgrunn av funn fra 2018: 

• Stripsbunter 

• Bruskasser 

• Bøtter 

• Nurdles er endret til plastpellets 

Innspill til ytterligere endringer: 

• Vi har to relativt like kategorier; den ene er korker (fra drikkeflasker) under På farten, den ande er 

lokk/korker under Husholdning. Det kan vurderes å enten samle disse to kategoriene, eller å spesifisere 

de ytterligere.  

• Det bør utarbeides et eget skjema for dykkeraksjoner, da det er en annen type avfall som finnes på 

bunnen, enn det som finnes på land. 

 

Registreringsskjema for 2019 er vedlagt som vedlegg 1 bakerst i rapporten. 

 

5.3 Tidshorisont og varighet  
Strandrydding er for det meste en våraktivitet, men med godt vær ser vi at det avholdes ryddeaksjoner hele året. 

Den første registrerte ryddeaksjonen i 2019 ble gjennomført i mars, og sesongen startet for fullt i april, og avtok 

etter 17.mai, som er forventet. Vi hadde gode værforhold hele våren og sommeren, noe som antageligvis bidro til 

større antall ryddeaksjoner i 2019 sammenlignet med tidligere år. I Norge er det tradisjon med vårryddinger etter 

vinteren, og det er derfor naturlig at hovedtrykket på ryddeaksjoner følger dette mønsteret. 

For rapporteringen sin del er det ønskelig å få avsluttet sesongen før 1.nov, men med aksjoner etter det prøver vi 

så langt det går å få de med på det årets rapportering. 

Våren er en fin årstid å rydde på, og som oftest har det kommet til avfall på strendene etter vinterstormene. I 

tillegg har ikke vegetasjonen kommet opp her nord enda, og det gjør det lettere å se avfallet. Å rydde i områder 

med høyt gress krever gjerne erfaring i å vite hvor man skal lete. På steder med lite vegetasjon, slik som strender 

og rullestein/ steinur er det greit å rydde gjennom hele året. Vinteren 2018/2019 var preget av en del stormer, og 

dette er nok bidragsgivende til økt mengde avfall på land sesongen 2019.  

5.4 Transport av avfall 
Omfanget av avfallshenting varierer stort, og med økt aktivitet får vi også økende forespørsler om bistand til å 

hente avfallet. Det oppfordres i all hovedsak til å ta med avfallet til miljøstasjoner, men i noen tilfeller lar det seg 

ikke gjøre på grunn av store mengder, mangel på passende bil/henger eller tilgjengeligheten til ryddestedet. I 
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slike tilfeller avtales henting av avfallet i forkant av aksjonen for å være sikker på at CUL kan bistå med transport 

og for at avfallet ikke blir liggende over lengre tid. Videre så må det leveres ryddeskjema fra disse aksjonene, slik 

at vi har dokumentasjon på hva og hvor det er ryddet. I tilfeller med behov for henting sjø- eller luftveien, må 

avfallet sikres slik at det kan ligge stabilt inntil henting. Mye av avfallet som har stått langs veien har blitt plukket 

opp av transportører som henter annet avfall. Enkelte ganger med store mengder avfall/ spesielle gjenstander må 

det bestilles egen transport, og evt. må container benyttes, eller kranbil hvis storsekker skal løftes.  

Kystvakten er til uvurderlig hjelp når det kommer til henting marint avfall på utilgjengelige steder. I august hentet 

de 9,7 tonn avfall fra utilgjengelige steder på yttersida. I forbindelse med denne hentingen bisto mannskap fra 

Lofotodden nasjonalpark med muskelkraft fra land, og det ble laget en video fra oppdraget, som ble publisert på 

forsvarets twitterkonto og facebookside. 

 

 

 

 

 

 

 

KV Heimdal stiller opp for oss, og hentet inn 
avfall fra utilgjengelige steder på yttersida i 

august. 

 
 

 

Levende hav (et samarbeid mellom Miljøvernforbundet og In the same boat) bisto med henting av avfall på 

utilgjengelige steder på innersida, og totalt hentet de 14,2 tonn avfall over to perioder, på juli og i september. 

På tampen av sesongen leide vi helikopter til å hente resterende sekker på yttersida, slik at vi var sikret å få de 

inn før høststormene satte inn. Det ble hentet 2,7 tonn avfall. Dette oppdraget ble gjennomført med hjelp av støtte 

fra Lofotodden Nasjonalpark.  

5.5 Økt fokus på sikkerhet 
Strandryddingen øker i omfang, og man finner av og til tilfeller med farlig avfall. Det kan være i form av beholdere 

med ukjente væsker, sprøyter, medikamenter, gassflasker og skudd fra krigens dager og av nyere dato. Slike 

stoffer og gjenstander utgjør ikke bare en fare for rydderne, men også for natur – og dyreliv, eksempelvis 

oljekanner med seig olje som lekker.  

Det er veldig viktig at slike gjenstander ikke blir pakket uforsvarlig i sekker som senere skal hentes av andre, som 

ikke vet hva sekkene inneholder. Videre så er det viktig at stoffene ikke kommer i kontakt med andre stoffer slik at 

det dannes uheldige kjemiske reaksjoner. Det er svært viktig med fokus på hvordan man håndterer slike 

gjenstander, og dette er noe vi prøver å øke fokuset på.  

Hos alle ryddere som er innom oss for sekker og skjema sender vi med en sikkerhetsbrosjyre fra Hold Norge 

Rent, og på turer i vår regi så opplyser så informerer vi rydderne om hvordan de skal håndtere slike gjenstander.  
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Ved funn av gassbeholdere eller beholdere med ukjent materiale gir vi alltid beskjed til Kystvakten, som da tar 

hånd om disse gjenstandene.  

Ferdsel i vanskelig terreng kan også være utfordring, og det er viktig å vite hvilket mannskap man har med på tur, 

med tanke på ferdigheter.  

Funn av gassflaske på Risøya. Denne er 
meldt inn til Kystverket, og uskadeliggjort. 

 

 

Sporty og oppfinnsomme ryddere når det blir 
krevende å komme seg om bord! 
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6 Gjennomføring for øvrig 

6.1 Trekning blant ryddelagene  
Også i år har det blitt arrangert en trekning blant alle som har deltatt på strand- og kystrydding i Lofoten, hvor 

vinneren stikker av med 10.000 kroner. Premien er gitt 50/50 av Toyota Nordvik avd. Leknes og LAS. Tore Høyen 

i Toyota Nordvik sier de er glade for å være med til å bidra til at Lofoten blir ryddet. Selskapet er opptatt av miljø, 

og er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.  

Forutsetningen for å delta at man rydder og leverer mer enn 20 kg eierløst marint avfall gjennom Clean Up 

Lofoten sitt tilbud, i tillegg til et fullstendig utfylt ryddeskjema. Dersom privatpersoner/ firma vinner, går premien til 

et lokalt valgfritt formål. Det var 102 kvalifiserte deltakere, og ryddelag som ikke har levert skjema eller 

mangelfulle skjema blir utelatt fra trekningen. Også aksjoner gjennomført i regi av CUL blir holdt utenfor. 

Trekningen ble avholdt «live» på facebook, og vinneren ble Trond Hallan Paulshus. Det viste seg at Paulshus var 

arrangementsansvarlig for strandrydding gjennomført av Unilever Norge AS. Under et opphold i Lofoten i august 

ryddet ansatte i firmaet et område av Børvågen, ved Helle/Svolvær Lufthavn. Unilever valgte å gi premien til 

Svolvær IL.  

Tina Ness, leder i Svolvær IL sender en stor takk til Unilever på vegne av alle i klubben, og sier at de syntes det 

var generøst, og at de setter stor pris på det. Ness sier at hvordan midlene skal fordeles, må styrebehandles – 

men det skal komme aldersbestemte nivåer til gode. Idrettslaget driver med håndball, fotball, svømming og 

idrettsskole, hvor de til sammen har 350-400 medlemmer. Svolvær IL har dessuten arrangert flere ryddeaksjoner i 

sine nærområder de siste årene, og har bidratt til et renere miljø, så det var ikke helt ufortjent at de fikk premien.  

 

 

Unilever AS vant trekningen blant 

alle ryddelagene, og valgte å gi 

premien til Svolvær IL. Leder i 

idrettslaget Tina Ness (midten) ble 

overrakt premien av salgssjef 

Tore Høyen i Toyota Nordvik og 

koordinator i Clean Up Lofoten/ 

LAS. Toyota Nordvik og LAS er 

sponsorer på premien. 
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Unilever AS hadde firmatur til 

Svolvær, og valgte å ha 

strandrydding i Børvågen som en 

aktivitet under oppholdet. Flott 

innsats, og et eksempel til 

etterfølgelse! 

6.2 Tur til Refsvika 
Den årlige turen for abonnenter i LAS gikk i år til Refsvika den 11.mai. Det var rekordmange påmeldte med 137 

personer, og de 12 deltakerne ble trukket ut i en direktesending på facebook. Denne turen er en dugnadstur av 

LAS og Aqua Lofoten Coast Adventure, og i tillegg til strandrydding inkluderer turen guiding om gamle 

bosetninger rundt Lofotodden, og en tur til Refsvika-hulen med hulemalerier fra steinalderen.  

Det er ryddet i Refsvika flere ganger tidligere, og var kommet mere avfall inn i vika etter dette årets vinter 

sammenlignet med året før. Det ble blant annet funnet akebrett og disser som har kommet til gjennom vinteren. I 

tillegg fant vi forbausende mye bomullspinner, små pillebeholdere i både glass og plast, og noen sprøyter. Totalt 

resulterte ryddingen i 7 kubikksekker og estimert vekt var 936 kg, og vi rakk ikke å rydde området rent, og det ble 

flere turer med rydding til Refsvika utover sesongen.  
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Klar for avreise fra Reine! 

 

Hannelore forteller spennende kulturhistorie. 

 

Mye avfall i Refsvika etter vinteren 

 

Avfallet pakkes i kubikksekker, det ble 7 kubikk denne 
dagen! 

 

På vei over til Kollhellarhula. Mektige omgivelser! 
 

Grilling må til! 

 

6.3 Rydding på utilgjengelige steder 

6.3.1 RIB-/ryddeturer til innersida og yttersida 

Med utilgjengelighet menes her hvor krevende det er å komme seg til ryddestedene, og det avhenger i tillegg til 

distanse fra farbar vei, også av topografi, grunnforhold, bølgeforhold og av vær og vind, som avgjør om det er 

mulig å komme i land på det aktuelle stedet.  

Også i år har vi gjennomført ryddinger med RIB og frivillige for å rydde steder på yttersia og innersida. På 

innersida har vi tidligere slitt med lav oppslutning blant frivillige. I tillegg har vi også sett et økende behov for 

profesjonalisering av rydding på steder hvor det er krevende å ferdes. Dette var grunnene til at vi engasjerte er 

ryddelag med tidligere elever fra Lofoten Folkehøgskole i Kabelvåg for å rydde på innersida. Dette er personer 
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som er godt vant til å ferdes ute uansett vær, og som har hatt marin forsøpling på skoleplanen sin, og har deltatt 

på strandrydding tidligere, og er svært samfunnsengasjerte og miljøbevisste.  

 

Det jobbes med å få løs ei stor nedgrodd not 

 

Registrering av avfallet. 

 

Straks klar for neste øy! 

 

«Proffrydderne» på en av øyene i Valberg 

På innersida gjennomførte vi 11 ryddinger med såkalte «proffryddere», fra Sandsøya ytterst i Gimsøystraumen, 

Vikarøya og på øyer utenfor Valberg og ned til Døløya utenfor Ure. Det er det 3.året med rydding i dette området. 

Ryddingene ble gjennomført fra slutten av mai, og vi unngikk derfor den kraftigste vegetasjonen, samtidig som 

storfloa hadde vasket frem mye gammelt avfall. 

På høsten arrangerte vi en RIB-/ryddetur for frivillige til Oddværan i Vågan. På 12 ryddeturer ble det ryddet 11,4 

tonn med avfall på innersida! 

På yttersida ble det gjennomført 12 turer med bruk av RIB-båt og frivillig mannskap, og er det 5. året med rydding 

på utilgjengelige steder på yttersida. Første turen ble avholdt i starten av mai, og siste turen i slutten av august, 

med generelt veldig bra oppslutning. Deltakerne har for det meste vært tilreisende turister, med innslag av lokale. 

Vi er prisgitt våre faste ryddere som deltar på flere av turene, og som legger ned mye arbeid på rydding. Det har 

blitt holdt flere ryddinger i Refsvika og Kollhellarsanden, etter mye tilsig gjennom vinteren og kun Ånstadvika er 

nytt ryddested av året. Totalt ble det ryddet 8014 kg avfall fra disse 12 turene (unntatt resultatet fra dugnadsturen 

til Refsvika). 

På samtlige turer er Clean Up Lofoten representert med turleder, som organiserer turen i samråd med båtfører, 

som også fungerer som kjentmann. 

Til sammen har det blitt fjernet 20,2 tonn marint avfall på disse 24 ryddeturene, som utgjør 35,1% av den totale 

innsamlede mengden. 
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En av flere plankehauger i Gjervika 

 

Krevende rydding i Kollhellarsanden, her fra tidlig i mai 

 

Dette hadde kommet inn i Turtenbakkvika  i løpet 

av vinteren. 

 

Det ble funnet veldig mange sko på yttersida i år, dette 
fra en halvtime i Gjervika. 

 

6.3.2 Andre ryddinger på utilgjengelige steder 

For andre år på rad ble det utlyst motivasjonsmidler for forebyggende rydding i Kvalvika og Vestervika. Dette er 

steder med mye turister, og det er viktig å rydde før tursesongen starter for å hindre ytterligere «forsøpling». 

Gravdal IL og Flakstad IL fikk oppdragene med å rydde henholdsvis Kvalvika og Vestervika. Ryddingen ble 

gjennomført i mai. Det ble samlet inn i underkant av 2 tonn i Kvalvika (14+6 m3) og nesten 1,1 tonn i Vestervika 

(12 m3). Dette er en økning fra i fjor, som tyder på at det samles mye på disse to strendene gjennom vinteren, 

som anses som hotspots for avfall. 
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Vest-Lofoten VGS (naturbruk)/ Lofoten Maritime Skole har også i år ryddet i Fallkråa, støttet av CUL/ 

Miljødirektoratet. Fallkråa virker å være et oppsamlingssted for marint avfall, og det ble ryddet 240 kg (4m3). 

Det har også blitt ryddet på Bunesstranda (700 kg) og i Hermannsdalen (2057 kg) på privat initiativ, samt i 

Oddværan i Vågan (660 kg). Disse stedene er ryddet i samarbeid med CUL, der CUL har bistått med sekker og 

koordinering av uttransport av avfallet. 

7 Resultat av strand og kyst rydding 2019 
 

2019 har det blitt gjennomført 192 ryddeaksjoner totalt sett. 43 av ryddeaksjonene er arrangert i regi av CUL, og 

gjelder turer til utilgjengelige steder. 24 aksjoner er gjennomført av klasser/skoler i grunnskolen. 22 aksjoner er 

gjennomført av lag/ foreninger, folkehøgskole, videregående skoler, offentlige etater etc.  

For å få levere marint avfall vederlagsfritt til LAS må ryddeskjema i utgangspunktet leveres inn. Rydderne er 

utrolig dedikerte når det gjelder bruk av registreringsskjema; hele 176 av 192 aksjoner hadde korrekt utfylt 

skjema, og bare 16 var ikke korrekt (manglet side 2, eller benyttet kun kryss). Registrering er viktig fordi denne 

folkeforskningen har gitt god og viktig informasjon til oss, men samtidig så har det god pedagogisk effekt.  

Vi har gjennomført henting av tyngre ting, dette er gjenstander som krever ekstra innsats for å få inn. Dette 

gjelder en not i Stamsund, og ei bøye fra yttersida som Kystvakta hentet. Vekten fra disse er medberegnet i den 

totale oppstillingen, men regnes ikke som ryddeaksjoner, og er ikke inkludert i videre behandling/analyse av 

tallmaterialet. Det er også registrert en dykkeaksjon (Hattvika, Ballstad, 1400 kg). Tall fra denne er også utelattt 

fra videre tallbehandling og analyse, men vekten er medberegnet i den totale oppstillingen. 

Det er et par tilfeller med unaturlig høyt antall registreringer i forhold til hva som ryddes, og disse er utelatt fra 

analysene, da de gir unaturlige utslag på analysene. 

Overvintret avfall fra Kvalvika og Vestervika etter rydding høsten 2018 ble hentet i april av Kystvakten. Det ble 

estimert høyere vekt på dette avfallet enn hva som var tilfelle, og det ble trukket fra på vekta i år, slik at total vekt 

for alle år skal stemme. 

For alle analyser og talloppstillinger er kun data fra Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan anvendt, for best 

mulig sammenligningsgrunnlag mellom ulike år. 

 

7.1 Mulige feilkilder 
Kvaliteten av informasjon på registreringsskjema er prisgitt den som fyller ut, og derfor vil vi få varierende kvalitet 

på dataene, for eksempel når det kommer til vurdering om stedet er ryddet rent, estimat på lengde på strekning, 

beregning av antall gjenstander etc. Noen er svært nøye med registreringen, mens andre tar det etter 

hukommelsen. Det vi med sikkerhet kan fastslå er antall kilo som er levert inn til oss etter ryddeaksjonene.  

Noen gjenstander finnes i store kvantum, og vil derfor være vanskelig å telle opp. Det kan også være enkelte 

gjenstander som er ukjente for rydderne, som utstyr som brukes i havbruksnæringen, og det må tas høyde for 

enkelte feilregistreringer.  
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Enkelte stedsnavn finnes flere steder i Lofoten, og det kan også være noen som ikke helt vet hva stedet de har 

ryddet heter. Dermed kan oppgitt punkt avvike fra stedet som faktisk ble ryddet. 

Selv om registreringen i noen tilfeller kan være basert på skjønn vil likevel det store datamaterialet gi oss  

Av alle 192 ryddeaksjonene i Lofoten er det kun 16 ryddeskjemaer som ikke er komplett utfylt, det vil si at side 2 

mangler, eller at det kun er brukt kryss, eller det er andre store mangler på skjemaet. Det vil si at vi får inn en stor 

mengde data gjennom skjemaene. Til tross for at kvaliteten varierer vil dataene likevel gi oss veldig gode 

indikasjoner på status, i tillegg til sammenligninger fra tidligere data slik at vi kan observere eventuell endring i 

mengde, sammensetning etc. 

7.2 Overordnet 

7.2.1 Totalt resultat strandrydding Lofoten i 2019  

Antall  21 25  82  57 185 7 192 

Kommune  Moskenes  Flakstad  Vestvågøy  Vågan  Sum Andre   CUL Sum  

Vekt  12 149  8817  19 482  12 586 54,4 3164  57 598 

Meter*  14 715  37 420 77 230  40 275  169 640 7000  176 640 

Antall delt.  175 207 547 612  1508 94  1602  

Sekker*  11 216  344 218  884 106  884  

m3 sekker  113 32  83  75 275 0 275  

Timer** 1159 780 2425 1513,5 5877,5 366 6243,5 

Tabell 7.1: Overordnet resultat for strandrydding i Lofoten, fordelt på kommunene.  

*Antall meter, sekker og timer er selvrapporterte tall fra rydderne på ryddeskjema. Oppgitt antall sekker vil ha et avvik med 

innlevert avfall, da mye leveres utenom sekker, slik som større gjenstander, dekk, trevirke og lignende. 

**Antall timer*antall ryddere etter selvrapporterte tall. 

Antallet timer dugnadsarbeid som er oppgitt multiplisert med antall deltakere på hver aksjon, tilsvarer 3,2 årsverk 

(1950t= årsverk). Dessverre så er ikke tidsbruk oppgitt på flere av ryddeaksjonene slik at det reelle tallet vil være 

høyere. I tillegg er det flere aksjoner hvor det er oppgitt rydding over en lengre periode (dager/måned/ årstid), og 

disse faller dermed ut av registreringen.   

Vekt er en god måleenhet, ettersom den innrapporteres nesten utelukkende via innveiing på miljøstasjon samtidig 

som skjema for strandryddingen leveres, eller ved henting på bilen. Det er ikke ryddelaget selv som estimerer 

vekten.   

Vekt, deltakere og antall sekker er ikke like sterke måleenheter hver for seg, men sammen gir de en god 

indikasjon, spesielt når man vet hva som ligger i tallene.  

Den videre analysen av datamaterialet vil bli gjort med resultater kun fra de 4 eierkommunene til LAS, siden det 

er for dette området CUL har historikken på og sammenligningene kan bli bedre. Overordnede tall, endringer over 

tid. 
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7.2.2  Vekt 

Til sammen ble det samlet inn 57,5 tonn marint avfall i regi av strand- og kystryddekampanjen i 2019. Totalt er det 

ryddet 277,7 tonn avfall siden oppstarten i 2011. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sum 

Vekt i tonn, totalt 13,09 20,75  15,16 15,00  25,05  43,80  46,72 40,65 57,6 277,8 

Av dette er ant. 

tonn hentet med 

helikopter  

7,5  3,5   4,3    3,21  2,38 2,7 20,89  

Av dette er ant. 

tonn hentet av 

Kystvakten  

    3,23 7,40  12,94 14,10 9,7 37,67 

Av dette er ant. 

tonn hentet av 

Miljødronningen 

      3,77  14,2 3,77 

 

 

Vekt i tonn fra  

kystlinje i Vågan, 

Vestvågøy, 

Flakstad og 

Moskenes.  

13,09 20,75 15,16 15,0 25,05 43,80 34,84 38,19 54,4 260,88 

Vekt i tonn, 

Dykking 

      6,70  1,4 8,1 

Vekt i tonn, tunge 

ting 

        1,7 1,7 

                                   Tabell 7.2: Total vekt          

Vekta har økt 29,3% sammenlignet med 2018. Økningen skyldes primært en økning i antall ryddeaksjoner. I 

tillegg opplevde vi på mange steder at storfloa har vasket fram mye gammelt avfall som har vært nede i 

vegetasjonen, og med rydding tidlig på våren har vi vært i stand til å finrydde områder i større grad, og har også 

fått løs mange gjenstander som tidligere har vært for krevende å få løs. Dessuten har værforholdene vært 

eksepsjonelle på vårparten, når de fleste aksjonene foregår, og kombinert med lav vegetasjon har dette vært 

bidragsgivende til at større mengder avfall har blitt ryddet.  

7.2.3 Strekning ryddet 

Total strekning som er ryddet for avfall i år er på 176 km. Av dette er 169 km ryddet i Lofot-kommunene. Dette er 

en nedgang på nesten 31 km fra 2018, og kun Flakstad kommune står for en økning på 7,4 km. 

Dette er for det meste selvrapporterte tall, og vil derfor ha noe usikkerhet. Men tallene gir uansett en god 

indikasjon på omfanget.  
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Antall meter ryddet, historiske tall:  

 
Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 

2011 2 900 4 300 36 160 6 400 49 760 

2012 600 7 250 64 170 11 800 83 820 

2013 850 19 500 31 995 6 000 58 345 

2014 900 5 400 29 245 23 555 59 100 

2015 850 23 180 54 520 29 420 107 970 

2016 5 255 12 750 36 595 37 930 92 530 

2017 6 925 20 800 44 290 38 750 110 765 

2018 15 370 30 000 88 040 66 760 200 170 

2019 14 715 37 420 77 230 40 275 169 340 

Endring fra 2018 -655 7420 -10 810 -26 485 -30 830 

Tabell 7.3: Antall meter ryddet 

 

Selv om antall aksjoner har økt, har også tonnasjen har økt med ca. 29,3%. Dette kan indikere mere tilsig av 

avfall vinteren 2018/2019. Dette forsterkes av at det er en stor overvekt av aksjoner på steder som er ryddet 

tidligere (46 mot 139). Disse stedene kan til gjengjeld være steder hvor avfall typisk samler seg. 

Ved å dele antall kilo per meter ryddet får, man en indikator man kan følge fremover. Denne har ligget på rundt 

0,26 fra 2011 til 2015. Den økte imidlertid betraktelig fra 2018 til 2019. Fra 2016 har Vestvågøy blitt brukt som 

kontrollindikator fordi denne kommunen har et stabilt høyt antall ryddeaksjoner over alle årene.  

Tabell 7.4: Kg per meter 

For 2019 er det altså en økning i mengde avfall per meter totalt sett, men for Vestvågøy holder denne indikatoren 

seg relativt jevn de siste årene, men noe høyere siden i fjor. 

7.2.4 Antall enheter ryddet 

Antall enheter som er ryddet i 2019 er 91 249 enheter, av disse var 89 074 registrert i de 4 kommunene. Det er en 

økning på nesten 27 000 artikler fra i 2018. Sammenlignet med antall kg per meter (tabell 7.4), så det vært en 

økning på 0,24 enheter per meter i 2019. Dette henger sammen med at det er ryddet færre meter i år. 

 

 

Årstall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kg/m totalt 0,26 0,25 0,25 0,25 0,23   0,47 0,35 0,19 0,33 

Kg/m VV.         0,26 0,24 0,18 0,27 
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Historisk fremstilling: 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enheter 20 662 34 105 15 512 19 838 33 927 58 866 53 631 62 300 89 021 

Enhet pr 

meter ryddet 
0,42 0,41 0,27 0,34 0,31 0,64 0,48 0,31 0,53 

Enheter/m VV - 0,32 0,17 0,21 0,22 0,33 0,31 0,26 0,36 

Tabell 7.5: Enheter ryddet i Lofot-kommunene, og fordeling per meter ryddet 

Disse tallene er også bare en indikator, siden antall ryddeaksjoner har økt – og dermed datagrunnlaget, siden 

man startet opp med dette arbeidet. Det er heller ikke sett på hvor stor andel som hadde fylt ut skjema ved 

tidligere års analyser, mens vektene er tatt med. 

7.2.5 Antall ryddeaksjoner 

I de fire Lofot-kommunene er det registrert totalt 186 ryddeaksjoner i år. I tillegg har det vært ytterligere 6 

ryddeaksjoner fra nabokommuner. Det reelle antallet aksjoner er nok høyere, da ikke alle aksjoner blir registrert 

via CUL. Legger man sammen alle årene, så blir det totalt 864 aksjoner. 

Noen er ikke klar over ordningen med gratis innlevering av marint avfall mot utfylt registreringsskjema, og leverer 

avfall fra ryddeaksjoner som restavfall, eller kaster det i egen restavfallsdunk. Det siste er nok mest vanlig, når det 

lite avfall å rydde. 

Antall ryddeaksjoner over tid: 

 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019** Endring fra 2018 

Moskenes 4 3 3 4 6 25 16 24 21 -3 

Flakstad 5 6 8 5 11 6 15 20 25 5 

Vestvågøy 20 33 20 22 34 42 49 69 82 14 

Vågan 10 19 9 26 25 36 34 47 57 10 

Andre/dykking       11 5 7 2 

Sum 39 61 40 57 76 109 125 165 192  

Tabell 7.6: Antall ryddeaksjoner    

*Høsten 2011 la stormfloa Berit igjen enorme mengder marint avfall godt synlig. 

** Vinteren var preget av storflo, som vasket fram nedgrodd avfall 

 

Bortsett fra en liten nedgang i antall aksjoner i Moskenes har antall aksjoner økt i samtlige kommuner. Vestvågøy 

står for den største økningen med 14 flere aksjoner i 2019.  Vestvågøy har en spredt bebyggelse og 

fritidsbebyggelse, som er bidragsgivende til at det er en god spredning i aksjoner i hele kommunen, og har flere 

områder som er lettere tilgjengelig enn de andre kommunene.  
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7.2.6 Sammenligning – vekt, aksjoner, artikler, strekning 

Mange år med rydde- og registreringsarbeid i Lofoten gjør det mulig å se på trender gjennom flere år når det 

gjelder ulike aspekter ved strandrydding. Fra 2011 til 2019 har det vært en økning i variabel grad på total vekt, 

antall ryddeaksjoner, gjenstander og lengde på ryddet strekning (figur 7.1).  

Antall aksjoner har hatt en økende trend siden 2011. Samtidig ser vi at vekt og antall enheter ikke har den samme 

eksponentielle veksten, og det er et håp om at dette underbygger teorien om at mengden avfall avtar over tid.  

 

 

Figur 7.1: Tidslinje 2011 – 2019 på totalt enheter ryddet, antall ryddeaksjoner, total vekt og strekning (km) for 
Lofot-kommunene. 

 

7.3 Ryddesteder 
Oversikt over alle steder som er ryddet er listet opp i vedlegg 2. I vedlegget er det også historikk over antall 

ryddeaksjoner på hvert sted. Når det gjelder historiske data kan det i noen tilfeller være at ulike strekninger på 

samme sted bli ryddet, og som overlapper hverandre til en viss grad. Det kan også være områder som har blitt 

ryddet tidligere, som ikke er registrert som ryddet. I tilfeller hvor det er krysset av for «vet ikke» om stedet er 

ryddet tidligere er det sjekket i historiske data for ryddinger for å få et mest mulig korrekt svar. 

 

7.4 Rydde-terreng 
 

Sammensetningen av avfall og mengden man finner, avhenger av hvilken type terreng man rydder i. Og dette 

påvirker også tiden det tar å rydde. 
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På bratte og glatte svaberg så finner man lite, mens i steinrøys og ur med store steiner finner man ofte 

gjenstander som har blitt kilt fast mellom store steiner, som man gjerne finner på yttersiden av Lofoten. Steinene 

er i bevegelse, spesielt steiner som befinner seg i strandsonen. Tauverk og andre gjenstander som blir sittende 

fast blir skjært løs så langt det lar seg gjøre, slik at vi får med oss mest mulig avfall ut fra området. Er steinene 

veldig store, blir terrenget også tyngre å jobbe i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På yttersida kan det være store steinblokker 

med avfall mellom steinene, slik som ved 

Steinberget. 
 

 

På sandstrender finnes gjenstander i alle størrelser både i overflaten og lengre ned i sanden på grunn av konstant 

bevegelse av sanden. Større gjenstander, som garn kan på slike plasser være krevende å få løs, og man er 

avhengig av gode redskaper. På enkelte steder er det kombinert sandstrand og rullesteiner/ steinur, slik som i 

Gjervika. Her finner vi oppsamlede hauger med drivved og veldig småfragmentert avfall rett over strandsonen. I 

Disse haugene er veldig tidkrevende å rydde fordi drivveden er tung og krevende å flytte, og på grunn av veldig 

små fragmenter. I tillegg vokser vegetasjonen som gjør ryddingen desto mer krevende utover sommeren.  

 

 

 

 

 

Hauger med drivved ispedd mye plastavfall i 

veldig små biter under plankene. Her fra 

Kollhellarsanden. 

 

 

På innersiden rydder man typisk i terreng med mer vegetasjon sammenlignet med yttersida, og omgivelsene 

oppleves ikke så store og voldsomme som på yttersida. Det er flere flate områder med mye plantevekst utover 

sommeren, og mere myrområder, og avfallet kan være krevende å finne fordi det er godt gjemt i kratt, og delvis 

nedgrodd. Derfor er det mest optimalt å rydde så tidlig i sesongen som mulig; da er avfallet enklest å oppdage. 

Senere er man prisgitt god hørsel, da eneste tegnet på avfall gjerne er å høre etter knaselyden idet man tråkker 

på det. 
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På innersida finner vi områder med mye 

vegetasjon og myr. 

I ryddeskjemaet skilles det mellom strand, rullesteinsfjære, skjærgård (svaberg), gress/ kratt og steinur. Det er 

laget en enkel oversikt over hvilke terrengtyper som er registrert på ryddeskjemaene, i den grad det er gjort 

registreringer på dette. I enkelte tilfeller er det registrert flere terrengtyper på et sted, som ofte er tilfelle på 

ryddeaksjonene. De som ikke har besvart type terreng er utelatt i denne oversikten.  

Terreng Antall direkte I kombinasjon 

Strand 45 34 

Rullesteinsfjære 20 29 

Skjærgård (svaberg) 12 7 

Gress/kratt 19 30 

Steinur 13 23 

                                                  Tabell 7.7: Registrerte terrengtyper 

7.5 Strandryddere 
Det er registrert 1635 strandryddere totalt i årets aksjon, og 1541 av disse har ryddet i de 4 lofotkommunene. 

Tellingen av personer består av at man oppgir hvor mange som har vært med på en enkel ryddeaksjon. Det betyr 

i praksis at hvis man deltar på flere ryddeaksjoner, så telles det som flere personer. Det har vært en god variasjon 

i antall deltakere på ryddeaksjonene. På våren er det større andel lag og foreninger, samt noen skoler og klasser 

med varierende antall ryddere, og antallet her vil dra opp snittet noe. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Endring fra 

i fjor 

Moskenes 74 44 30 84 68 173 141 122 175 -19 

Flakstad 97 71 79 58 130 80 105 194 207 89 

Vestvågøy 216 418 282 138 289 340 395 434 541 39 

Vågan 82 209 127 334 280 351 498 483 612 -15 

Andre        135 170 94 35 

Dykking       79 1 6 -78 

Tunge ting         20  

Sum 469 742 573 616 767 944 1 353 1403 1655 51 

                      Tab 7.8: Antall deltagere 

Det er en liten nedgang i antall deltakere i Moskenes og i Vågan fra i fjor, mens vi har en god økning spesielt i 

Flakstad (en av grunnene kan være motivasjonsrydding i Kvalvika og Vestervika), men også i Vestvågøy. Ser vi 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2019 
 

28 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

på gjennomsnittlig antall deltakere per aksjon har Vågan høyest antall deltakere per aksjon, mens Vestvågøy har 

færrest. Det kan antyde at Våganværingene er flinke til å arrangere dugnader og fellesryddinger! 

Snitt deltakere/ 

aksjon 

Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Andre Totalt Lofoten 

2017 8,8 7,0 7,9 14,2 67,5 10,8 9,8 

2018 5,1 9,7 6,3 10,3 34,0 8,5 7,7 

2019 8,3 8,3 6,6 10,7 15,7 8,5 8,3 

Tabell 7.9: Gjennomsnittlig antall deltakere per aksjon, kommunevis 

8 Analyser 

Vi ønsker å se nærmere på årsakene bak tallene, og se om vi ser noen trender og årsakssammenhenger. Det har 

vært en økning i antall ryddeaksjoner og registrerte gjenstander, men da dette ikke er standardisert for i våre 

analyser så vil de være påvirket av en naturlig økning som sådan. Men ved å se på fordelingen og tidligere 

analyser for sammenligning så vil vi likevel få noen indikasjoner. Vi understreker at dette er kun lek med tall, men 

vi tror likevel at analysene vil gi oss gode indikasjoner, både i forhold til historikk samt trender og 

årsakssammenhenger. 

8.1 Kildeinndeling, hovedkilder 
Et av målene med registrering er å identifisere kildene. Ulike kilder trenger ulike tiltak og ved å dele enhetene inn i 

større kategorier, så er det lettere å gjøre målrettede tiltak. 

De ulike artiklene fordeler seg i omfang etter kategori i følgende fordeling: 

 

                                                                                              Fig. 8.1: Avfallets kilde 

 

Fordelingen av de ulike kategoriene har holdt seg relativt stabilt siden 2013, men kategorien på farten (Se avsnitt 

9.1) fluktuerer noe fra år til år, men har holdt seg stabil fra 2018. Husholdning har økt noe fra i fjor, som 

sannsynligvis skyldes en stor økning i korker og matemballasje. Samtidig har Annet gått ned noe – i annet-

På farten
22 %

Husholdning
14 %
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58 %
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KILDER FOR AVFALL
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kategorien er det flere gjenstander som har minket i antall registreringer siden i fjor, blant annet batteri og 

veistikker, samt Annet (gjenstander som ikke står på registreringsskjemaet).  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

På farten 34,3% 32% 23% 25% 30% 22% 22% 

Husholdning 13,1% 14% 14% 14% 13% 13% 14% 

Bedrift 50,2% 49% 58% 56% 56% 58% 58% 

Annet 2,4% 5% 5% 5% 5% 7% 6% 

                    Tabell 8.1 Historisk oversikt avfallets kilde 

8.2 Topp 15 i Lofoten med kommentarer 
 

Topp 15-listen for 2019 viser noen endringer fra forgående år, basert på registreringer gjort på ryddeskjemaer fra 

ryddeaksjonene. Lista inkluderer kun data fra Lofot-kommunene. 

Liste over topp 15 funn i Lofoten, 2019: 

 

        Tabell 8.2: Topp 15 –funn av artikler 

Korte tau (under 50 cm) er fortsatt den enheten som man finner flest av, og det utgjør 15,8% av funnene, som i 

2018. I 2018 undersøkte vi statistikken for korte tau fra tilbake i 2011, og det kunne virke som at 2016 var et 

toppår for funn av korte taustumper. Årets funn forsterker dette.   

Plassering 

2019 

Artikkel Antall 

2019 

Andel 

2019 

Antall 

2018 

Plassering 

2018 

Andel 

2018 (%) 

1 
Tau u/ 50 cm 14598 

15,8 9862 1 15,8 

2 Isoporbiter > 5 cm 10324 11,2 8224 2 13,2 

3 Garnringer, flottører 5774 6,2 2345 9 3,8 

4 Korker (på farten) 5144 5,6 2372 8 3,8 

5 Tau o/50 cm 5138 5,5 3033 5 4,9 

6 Matemballasje 

(plast) 

4092 4,4 2840 6 4,2 

7 Drikkeflasker, plast 

(utland) 

3960 4,3 2390 5 4,6 

8 Lokk/korker 3527 3,8 2633 11 3,8 

9 Pakkebånd, strips 3491 3,8 1725 3 5,9 

10 Drikkeflasker, plast 

(Norge) 

3237 3,5 3700 4 3,8 

11 Kavler/garnkuler 2297 2,5 1276 13 2,0 

12 Plastposer 1829 2,0 1691 12 2,7 

13 Emballasje (bad, 

vaskerom) 1786 

1,9 1138 14 1,8 

14 Bomullspinner 1550 1,7 881 17 1,3 

15 Andre plastkanner 1442 1,6 1083 15 1,7 
 

Sum   46 057  73,9% av 

totalen 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Korte 

tau 

Andel: 13,1% 11,9% 13,5% 8,8% 13,0% 22,7% 15,8% 15,8% 15,8% 

 Ant: 2 715 4 073 2 102 1 738 4 427 13 324 8 464 9 862 14598 

Isopor Andel:  10,5% 10,9% 10,3% 19,1% 7,5% 9,0% 13,2% 11,2% 

 Ant:     - 3 597 1 700 2 046 6 472 4 384 4 833 8 224 10324 

Tabell 8.3: Historikk korte tau og isopor 

Andelen isopor holder seg noenlunde stabilt, med en nedgang på 2% siden i fjor. I 2015 så man også en markant 

økning for funn av isopor, da denne havnet på 19,1% dette året. Nå skal det nevnes at i 2017 endret man skjema 

fra å registrere isoporbiter større enn 10 cm, til biter større enn 5 cm. I den kommunevise fordelingen (figur 8.2) 

ser vi at det fremdeles er flest registreringer i Vågan. Om vi sammenligner innersida og yttersida (tabell 8.5) så 

har det tidligere blitt funnet markant mere isopor på innersida, men i år er det ikke like store forskjeller. Andelen 

isopor på innersida utgjør 14,5% av funnene på innersida, og dette er en nedgang på 6,1% fra i fjor, noe som er 

positivt! Samtidig har andelen isopor på yttersida gått noe opp, og isopor utgjør 9,4% av funnene der, med en 

økning på 2% fra i fjor.  

 

Figur 8.2: Kommunevis fordeling isopor > 5 cm 

Både «korker» (på farten) og «garnringer/flottører»(fiskeri) har økt i prosentandel, med flest registreringer fra 

utilgjengelige steder i Moskenes. På disse stedene var det svært mye småfragmentert avfall, med til dels store 

forekomster av korker og annen småplast. Fra nye tilsiget av fall på yttersida, ser vi også mye fiskerirelatert. 

Spesielt det vi kaller «sildekork», og de skal føres som flottører. Men det kan og være at noen har ført sildekort 

som korker, selv om dette er feil kategori.   

Pakkebånd/ strips har økt i antall, men i prosentandel har denne kategorien gått ned med 2,1%, og utgjør nå 

3,8% av alle funnene. 

Bomullspinner har hatt en økende trend de siste årene, og har i år økt med 0,5%. Bomullspinner kommer typisk ut 

i naturen via slam/avløpet, men det er også et godt eksempel på produsentansvar at det nå er å få tak i 

bomullspinner med papp-pinne i stedet for plast. 

Andelen plastposer har gått ned med 0,7% siden i fjor. Nærmere analyser av de ulike artiklene står beskrevet i de 

følgende kapitlene. 

17,3
15,1

26,4

41,2

MOSKENES FLAKSTAD VESTVÅGØY VÅGAN

Fordeling Isoporbiter > 5 cm
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8.3 Forskjell i funn på nye ryddede steder vs tidligere ryddede 

steder.  
I år, som i fjor hadde vi med et spørsmål om stedet hadde vært ryddet tidligere, for å få statistikk på om det blir 

reduksjon på avfallsmengdene over flere år, og om sammensetningen av avfallet endrer seg over tid. I tilfeller 

hvor det er svart «vet ikke» har vi benyttet data fra tidligere registreringer som går opptil 8 år tilbake i tid. 

% Nye ryddesteder Ant.  Tidligere ryddede steder Ant % 

13,4 Tau u/ 50 cm 2438 1 Tau u/ 50 cm 
11814 16,4 

9,6 Isoporbiter > 5 cm 1749 2 Isoporbiter > 5 cm 8411 11,7 

6,7 Tau o/50 cm 1223 3 Garnringer, flottører 5589 7,7 

6,5 Matemballasje (plast) 1185 4 Korker 4626 6,4 

3,5 Pakkebånd, strips 642 5 Tau o/50 cm 3786 5,2 

3,5 Drikkeflasker, plast (utland) 638 6 Drikkeflasker, plast (utland) 3322 4,6 

3,5 Lokk/korker 631 7 Lokk/korker 2856 4,0 

3,4 Drikkeflasker, plast (Norge) 620 8 Pakkebånd, strips 2686 3,7 

3,2 Oppvaskmiddelflasker 578 9 Drikkeflasker, plast (Norge) 2617 3,6 

2,8 Kavler/garnkuler 519 10 Matemballasje (plast) 2510 3,5 

2,6 Korker 479 11 Kavler/garnkuler 1756 2,4 

2,4 Plastposer 444 12 Bomullspinner 1345 1,9 

2,4 Andre plastkanner 439 13 Plastposer 1343 1,9 

2,3 Emballasje (bad, vaskerom) 414 14 Emballasje (bad, vaskerom) 1327 1,8 

1,4 Olje-/bensinkanner 251 15 patronhylster/-kjerne 1293 1,8 

   Totalt    

 Totalt antall artikler 16 273  Totalt antall artikler 72 748  

 Total lengde, meter 31 650  Total lengde, meter 137390  

 Total vekt, kg 12 173  Total vekt, kg 40 861  

 Antall ryddesteder 46  Antall ryddesteder 139  

 Kg/artikkel 0,75  Kg/artikkel 0,56  

 Kg/meter 0,38  Kg/meter 0,30  

 Artikkel/meter 0,51  Artikkel/meter 0,53  

 Andel artikler av totalen  18%  Andel artikler av totalen 82%  

 Andel vekt av totalen 23%  Andel vekt av totalen 77%  

 Andel ryddeaksjoner av 

totalen 

25%  Andel ryddeaksjoner av totalen 75%  

 Andel meter av totalen 19%  Andel meter av totalen 81%  

Tabell 8.4: Forskjell funn tidligere ryddede steder vs nye ryddesteder 

75 % av stedene som ble ryddet i år, er ryddet en eller flere ganger tidligere. Det samme gjelder for andel vekt. Vi 

ser en økning fra i fjor i andel artikler samt ryddede meter; her ligger prosentandelen på 82% på tidligere ryddede 

steder. Det skyldes at færre meter totalt sett er ryddet, samt at flere ryddede meter er gjort på steder som tidligere 

er ryddet, og at man finner flere artikler her. Når steder blir ryddet flere ganger tyder det på at det er store 

mengder/ jevnt tilsig av avfall på enkelte steder, slik at man ikke får ryddet rent for hver gang. Over tid vil man da 

få mere fragmentert avfall. Videre så vil en større andel tidligere ryddede meter antyde at stadig færre områder er 

ryddet under strandrydding.  
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Fordelingen av ulike typer kategorier er ulik for steder som er ryddet for 1.gang og steder som er ryddet flere 

ganger. Det er mere plastemballasje på steder som ryddes for 1.gang. Selv om det er ryddet minst ett år tidligere, 

så er tilsiget av nye tau under 50 cm ganske stort, og er nærmest uendret i år i forhold til i fjor. Isopor hadde en 

nedgang på 3,6% på tidligere ryddede steder fra 2018 og utgjør 11,7% av alt innsamlet avfall på steder som er 

ryddet tidligere. Andelen isopor er mindre på steder som blir ryddet for 1.gang; her er andelen på 9,6%. 

Andelen garnringer/ flottører på tidligere ryddede steder har økt med 4,4%, og utgjør nå 7,7% av totalen her. 

Samtidig har andelen gått ned til 1% på steder som ryddes for 1.gang, og er utenfor topp 15 (20.plass). Det er 

funnet veldig mange på enkelte utilgjengelige steder på yttersida, noe som er med på å påvirke resultatet her.  

Andelen pakkebånd/strips har gått ned betraktelig (-5%) på steder som ryddes for 1.gang og utgjør nå 3,5% av 

den totale andelen, noe som tilsvarer andelen pakkebånd/strips på steder som tidligere er ryddet.  I 2018 ble det 

lagt til en kategori «stripsbunt» for å unngå veldig store antall på enkeltregistreringer. Det ble registrert 46 

stripsbunter, og ved å legge til disse til pakkebånd/ strips så ville det ikke utgjort noen forskjell i andelen her. 

Pakkebånd blir også ryddet som små biter som gjerne legger seg i tangbeltet.  

På tidligere ryddede steder så finner vi bomullspinner (1,9%) og patronhylser (1,8%) på topp 15, med ca 1% 

større andel enn på nye ryddesteder. Samtidig er det større andel oppvaskmiddelflasker, olje- og bensinkanner 

og plastkanner på steder som ryddes for 1.gang (ca +1%). 

Det må nevnes at landbruksplast er ute av topp 15, og har gått ned 1,1% på steder som er ryddet tidligere. 

8.4 Forskjell i funn mellom innersiden og yttersiden 
Stedene som er ryddet er her sortert ut fra om de befinner seg på innersiden eller yttersiden av Lofoten, da det er 

interessant å se om det er forskjell i sammensetningen av avfallet som ryddes, da dette kan si noe om opphavet 

til avfallet. 

 

Kartet hvor ryddestedene er plottet henger i LAS sine lokaler. Og viser hvordan ryddestedene fordeler seg på 

innersida og yttersida.  
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8.4.1 Definisjon av innersiden og yttersiden 

Hvilke steder som tilhører innersida og yttersida er forsøkt delt opp etter hvor havstrømmen kommer inn og hvor 

de legger fra seg avfall. På yttersida har man Norskehavet og på innersida Vestfjorden. 

Mange lokale innbyggere vil sikkert ha ulike meninger om hvilke steder som skal tilhøre hvor. Man har imidlertid 

forsøkt å dele dette etter hvor storhavet kommer rett inn, samt områder i nærheten av disse. Mellom de ulike 

lofotøyene er derfor noen tvilstilfeller, som kan medføre endringer på sikt. En oversikt over inndelingen finnes i 

vedlegg 2.  

% Topp 15 yttersida   Topp 15 Innersida  % 

16,3 Tau u/ 50 cm 9160 1 Tau u/ 50 cm 5162 14,8 

9,3 Garnringer, flottører 5200 2 Isoporbiter > 5 cm 5068 14,5 

9,1 Isoporbiter > 5 cm 5081 3 Matemballasje (plast) 2127 6,1 

6,8 Korker 3801 4 Tau o/50 cm 2113 6,0 

5,2 Tau o/50 cm 2937 5 Pakkebånd, strips 1921 5,5 

4,6 Drikkeflasker, plast (utland)  2584 6 Drikkeflasker, plast (Norge) 1494 4,3 

4,6 Lokk/korker 2555 7 Drikkeflasker, plast (utland) 1376 3,9 

3,5 Kavler/garnkuler 1959 8 Korker 1319 3,8 

3,1 Drikkeflasker, plast (Norge) 1743 9 Plastposer 1025 2,9 

3,0 Matemballasje (plast) 1667 10 Lokk/korker 937 2,7 

2,6 Pakkebånd, strips 1454 11 Emballasje (bad, vaskerom) 732 2,1 

2,0 Bomullspinner 1132 12 Andre plastkanner 698 2,0 

1,9 Oppvaskmiddelflasker 1037 13 Garnringer, flottører 567 1,6 

1,8 Emballasje (bad, vaskerom) 1017 14 Annet (annet) 498 1,4 

1,8 patronhylser/-kjerne 1004 15 Olje-/bensinkanner 463 1,3 

 Totalt antall artikler 54063  Totalt antall artikler 34958  

 Total lengde, meter 84 950  Total lengde, meter 84 390  

 Total vekt, kg 27559  Total vekt, kg 25475  

 Antall ryddesteder 80  Antall ryddesteder 105  

 Kg/artikkel 0,51  Kg/artikkel 0,73  

 Artikkel/meter 0,64  Artikkel/meter 0,41  

 Andel artikler 60,7  Andel artikler 39,3  

 Andel vekt 52%  Andel vekt 48%  

 Andel ryddeaksjoner 43%  Andel ryddeaksjoner 57%  

 Andel meter 50%  Andel meter 50%  

Tabell 8.5: Sammenligning yttersida og innersida 

57% av ryddeaksjonene har blitt arrangert på innersida, men 4% flere kilo er samlet inn på yttersida. Det er ryddet 

en noe større lengde på innersida. I fjor var vekta per artikkel størst på yttersida, men i år har forholdet snudd, slik 

som i 2017. Andelen artikler per ryddet strekning er høyere på yttersiden, og det skyldes mest sannsynlig flere og 
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mindre artikler, spesielt på utilgjengelige steder på yttersida. Samtidig finner man en større andel artikler på 

yttersida (61%). 

Andelen matemballasje er større på innersida, med en prosentandel på 6,1% av alle artikler på innersida. En 

naturlig forklaring på det er større nærhet til befolkningen på innersida, hvor mere avfall kan havne på avveie i 

forbindelse med tømming av dunker, usikrede avfallsdunker etc. Matemballasje har også andre bruksområder, for 

eksempel isbokser, noe vi finner mange av, og dersom de brukes utendørs er veien kort før de havner i naturen 

med vinden. Når det er sagt finner er også andelen fra bad/vaskerom, samt plastposer større på innersida. 

Andelen isopor er også større på innersida med 14,5%, kontra yttersida med 9,1%. Det samme med 

pakkebånd/strips – andelen på innersida utgjør 5,5% sammenlignet med 2,5% på yttersida. Når det gjelder 

oppvaskmiddelflasker er imidlertid andelen større på yttersida (1,9%) sammenlignet med innersida (1,1%). 

Som tidligere er det en større andel utenlandske flasker på yttersida (4,6%) mot 3,9% på innersida. 

Andelen garnringer/flottører, lokk/korker og korker er langt større på yttersida sammenlignet med innersida, og 

skyldes trolig funnene gjort på utilgjengelige steder på yttersida, med store oppsamlinger av nevnte artikler. 

Videre er det større andel bomullspinner på yttersida (2,0%) vs innersida (1,2%). 

9 Kildene til forsøpling 
Et av hovedformålet med strandrydding er å identifisere kildene til forsøpling, noe som gjør det mulig å sette i 

gang effektive tiltak spesielt rettet mot kildene for å redusere tilførselen av avfall på avveie.  

De fire hovedkategoriene vil være en grovinndeling av gjenstandene i forhold til hvor avfallet stammer fra, og som 

dermed identifiserer ulike målgrupper, som igjen gjør det lettere å kommunisere funnene utad.  

Funnene fra de fire kategoriene blir nærmere beskrevet i de følgende avsnittene, sammen med de summerte 

tallene for 2019.  

9.1 ”På farten”   
Under kategorien «på farten» finnes gjenstander som typisk kommer på avveie når folk er i bevegelse, slik som 

drikkeflasker, snusbokser, plastposer etc. Her finnes også gjenstander som forbindes med turer, utflukter og 

arrangementer, som engangsgrill, engangsbestikk, drikkevareemballasje, klær etc.  

Noe blir lagt igjen og glemt på tur, og mye blir lagt igjen i naturen fordi enkelte finner det upraktisk å frakte avfall 

over lengre avstander, og fordi bevisstheten vedrørende forsøpling ikke er til stede hos enkelte. 

Usikrede avfallsdunker og bøtter uten lokk på offentlige steder og hos privatpersoner kan bidra til at vinden farer 

av gårde med det letteste avfallet, og fugler drar ofte avfall utover dersom de blir gitt muligheten.  

Noe av avfallet i denne kategorien kan bevege seg over store avstander, slik som drikkeflasker, mens mye vil 

typisk være kortreist avfall, som finnes i nærområdene der folk ferdes, slik som nært vei og ved turstier og 

befolkningsnære områder, som viser at det finnes forbedringspotensial hos mange når det gjelder å unngå 

forsøpling i våre nærområder. 

For å redusere denne typen forsøpling er det viktig med en gjennomgang av infrastruktur av avfallsordninger i 

befolkningsnære strøk, og ikke minst er det viktig å sette fokus på holdninger til kundegrupper som benytter seg 

av servicetilbud for gatekjøkken, butikker og kiosker. 
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Følgende artikler ble registrert under kategorien «på farten». Inkludert endringer fra 2018: 

På farten Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 2018 Endring 

Drikkeflasker, plast (Norge) 1783 578 991 872 4224 2390 1834 

Drikkeflasker, plast (utland) 2698 506 915 828 4947 2840 2107 

Glassflasker 148 144 213 239 744 486 258 

Drikkebokser 87 105 215 205 612 685 -73 

Korker 2110 1125 1107 778 5120 2372 2748 

Take away emballasje 77 12 165 208 462 749 -287 

Engangsdekketøy 32 77 232 67 408 266 142 

Snusbokser 132 152 299 230 813 787 26 

Lightere 276 222 147 87 732 233 499 

Tobakk/røykpakker 19 19 250 53 341 231 110 

Sko 295 109 134 131 669 424 245 

Klær 25 23 95 63 206 202 4 

Engangsgrill 5 3 7 8 23 69 -46 

plastposer 275 162 875 505 1817 1691 126 

Annet, (på farten) 0 0 0 0 0 41 -41 

 Tabell 9.1: Oversikt artikler fra «på farten» 

9.1.1 Kommentar til funn fra på farten 

Korker står for den største økningen siden 2018, og den største andelen har blitt registrert i Moskenes, på 

yttersida. Her har det vært veldig mye småfragmentert avfall på enkelte steder, deriblant korker. Det kan også ha 

skjedd feilregistreringer i forhold til sildekorker, som finnes i store antall på utilgjengelige steder på yttersida. 

Antall utenlandske og norske drikkeflasker har økt med 1120, samtidig som prosentandelen av begge typer 

flasker har gått ned med 0,3%.  Moskenes står for 43% av registreringene av utenlandske flasker. 

Ellers er det funnet forbausende mange sko i Moskenes i år. 

9.1.1.1 Plastposer 

Antall plastposer på avveie får fortsatt stor oppmerksomhet. I Lofoten er fortsatt ikke disse et stort problem da 

det utgjør «bare» 2% av funnene totalt. Dette er en artikkel man ofte ser at havner på avveie, og de er også å 

finne på steder som er ryddet tidligere. 76% plastposer av totalt antall artikler blir funnet på tidligere ryddede 

steder, så man kan anta at det er et stadig tilsig av nye poser.  

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall plastposer 1175 1125 873 647 703 1609 1634 1691 1829 

Tab. 9.2: Funn plastposer, historisk 

Antall registrerte plastposer har økt i i tre av de fire Lofot-kommunene, bortsett fra Flakstad, med en nedgang på 

1,7 per ryddet kilometer. Størst økning har vi i Moskenes med 12 flere poser per ryddet kilometer sammenlignet 

med 2018. Videre følger Vågan, med en økning på 6,8 flere poser per ryddet kilometer. Vestvågøy holder seg på 

samme nivå som 2018. Grunnen til økningen i Moskenes skyldes mange registreringer i Kollhellarsanden og 

Gjervika.  



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2019 
 

36 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

I Vågan ser vi spesielt høye registreringer i Børvågen og Rækvika, på yttersida av Gimsøya, Sundklakkøya og 

Gjersvoll i Laukvika. Flere av stedene er typiske utfartssteder, i nærheten av vei og rasteplasser. 

 

 

Figur 9.3: Antall plastposer per kilometer fordelt på Lofot-kommunene 

 

9.1.1.2 Drikkeflasker i plast  

I registreringsskjemaet skiller vi på norske og utenlandske (ukjente) flasker, for å undersøke om det finnes et 

mønster på hvor norske og utenlandske flasker havner i forhold til innersiden eller yttersiden av Lofoten, nært 

befolkede områder, havstrømmer etc. Flasker har en veldig god flyteevne, over lang tid og over lange avstander, 

og kan blant annet være en god indikator på hvordan havstrømmene oppfører seg.   

Med norske flasker menes et design som man typisk kjenner fra norske butikker, også historisk. Med 

utenlandske/ ukjente flasker menes drikkeflasker som man ikke selges i Norge. Flaskene kan i noen tilfeller være 

vanskelige å identifisere fordi de har ligget eksponert i lengre tid, men i tvilstilfeller så blir flaskene som oftest 

registrert som utenlandske. Norske flasker er i hovedsak greie å kjenne igjen for de fleste nordmenn som rydder. I 

mange land blir det benyttet flaskevann som drikkevann mens man i Norge gjerne drikker fra springen. I tillegg er 

det manglende panteordning i mange land, noe som kan gi økt mengde plastflasker på avveie. I lys av dette er 

det ønskelig å se på fordelingen av utenlandske og norske flasker.  

Resultatet fra 2019 viser at den totale andelen drikkeflasker utgjør i år 8,1% av funnene, og det er tilnærmet 

uendret fra i fjor.   

19,6

4,4

11,8
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Figur 9.4: Fordeling norske og utenlandske flasker 2019 

Det er undersøkt nærmere om det er noen forskjell på hvor mange flasker man finner på steder som er ryddet en 

gang, opp mot steder som er ryddet tidligere. Dette er interessant for å se nærmere på et eventuelt tilsig av nye 

flasker til steder som er tidligere ryddet. Man forutsetter at avfallet som kommer inn mellom ryddeaksjonene ikke 

har ligget lenge i land, selv om man ikke kjenner til hvor lenge avfallet har «reist». Om mengden av en avfallstype 

reduseres over tid, det vil si en trend, kan det kanskje indikerer at kilden også reduseres.   

 

Figur 9.5: Fordeling av flasker på steder ryddet for 1.gang vs steder som er ryddet tidligere 

Andelen flasker som blir funnet på nye ryddesteder har minket siden 2018, mens den har gått noe opp på steder 

som er ryddet tidligere. Dette er jo det motsatte av hva man skulle ha forventet, og det gjør det interessant å se 

på mindre havstrømmer og hvor avfallet oppstår, da det var et visst tilsig gjennom forrige vinter.   

Sammenlignet med 2018 så er andelen norske drikkeflasker og utenlandske drikkeflasker nærmest uendret både 

på innersida og yttersida. Om vi ser på fordelingen mellom innersida og yttersida ser vi at andelen norske 

drikkeflasker har gått ned på begge sider av Lofoten. Andelen utenlandske flasker har også gått ned på innersida, 

men har hatt en økning på yttersida. 

Norske 
flasker
45 %Utenlandske 

flasker
55 %

PLASTFLASKER ETTER DESIGN 2019

26,2

73,8

17,5

82,5

1.GANGSRYDDING RYDDET FLERE GANGER

Fo
rd

e
lin

g 
(%

)

Aksetittel

1.gangsrydding vs ryddet flere ganger

2018 2019



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2019 
 

38 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

 

Figur 9.6: Fordeling drikkeflasker innersiden og yttersiden, 2018 og 2019. 

Flest flasker blir funnet på yttersida totalt sett (figur 9.6), og det er den utenlandske andelen som drar opp. 

Reduksjonen i antall norske flasker på innersida er svært interessant, det er faktisk en svak overvekt på yttersida 

innersida. 

Siden 2011 har det blitt funnet varierende mengder flasker: 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Flasker 858 1962 1830 2727 2126 7659 8887 5230 7197 

Andel av 

totalfunn 

4,2% 5,8% 11% 14% 8,8% 13% 17% 8,4% 8,1% 

        Tabell 9.3: Drikkeflasker i plast, antall og andel 

Fra 2011 til 2014 økte andelen flasker funnet, har andelen av registreringer av drikkeflasker økt gradvis, fram til 

2014 hvor det var en nedgang fra 14% i 2014 til 8,8% i 2015. I 2017 ble den hittil største andelen med flasker 

registrert med 17%, før andelen gikk ned til 8,4 i fjor og 8,1 i år. 

 

Figur 9.7: Total andel drikkeflasker 2011-2019 
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9.2 Husholdning 
I kategorien husholdning finner vi gjenstander som forbindes med vårt dagligliv, slik som plastemballasje for mat 

og kroppspleie, bomullspinner og våtservietter, og kildene til denne typen avfall kan være flere. Når det kommer til 

plastemballasje så er denne type avfall i særstilling når det gjelder marint avfall. Den har mange ulike bruksformer 

og fasonger, men felles for dem alle er at plasten er lett, og flyter godt, spesielt når det gjelder emballasje med 

korken på. Noen typer plastemballasje har en stor overflate, som bidrar til at den flyter godt med havstrømmene. 

Eldre plast som er utsatt for UV-ståler blir porøs og sprø, og danner mindre fragmenter av plast. 

Når man gjennom rydding av avfall ser ulike typer emballasje, ser man hvilke områder hvor emballasjen er 

benyttet. Det er eksempelvis ikke naturlig å ha med seg grønnsåpe når man er på farten, men det er ganske 

naturlig å benytte grønnsåpe når man rengjør en bolig, fritidsbolig eller en større båt. Hvordan man avhender 

avfallet i de ulike situasjonen vil også varierer. Avfall i kategorien som er kalt «på farten» oppstår gjerne ved at 

man har med seg drikkevarer på tur, når innholdet er drukket opp kastes emballasjen. Om den tomme 

grønnsåpen skal kastes fra en privatbolig, er det lovpålagt med husholdningsrenovasjon som skal legge til rette 

for at denne kommer på rett sted. Om emballasjen er benyttet i en båt, er det viktig spesielt for fiskere som ikke 

har hjemmehavn, at det er muligheter for å levere 

I Norge er det pålagt husholdningsrenovasjon for alle husstander, jfr. Forurensningsloven § 30, og det vurderes 

som lite sannsynlig at de største mengdene avfall kommer fra fastboende, selv om vind og vær av og til kan velte 

dunken og avfallet blåses utover. Dessuten vet folk hvor de bor med tanke på værforhold, og de fleste er flinke til 

å ta hensyn. For fritidsboliger er det p.t. frivillig om man ønsker å være tilknyttet en fast renovasjonsordning. 

Lofoten har også et stort besøk av turister, og de færreste kjenner den lokale avfallshåndteringen. Det er ulike 

grupper som benytter seg av dette tilbudet, og kunnskapsnivået og bevisstheten vedrørende avfallshåndtering 

blant leietakerne varierer deretter, og hensiktsmessig avfallshåndtering vil være prisgitt utleier. 

Når det gjelder bobil- og campingturistene så vil avfallshåndteringen også her avhenge av tilrettelegging fra 

reiselivsnæring og kommune, samt informasjon slik at turistene selv finner frem. For å lette informasjonen i denne 

regionen har CUL laget et elektronisk kart som turister og tilreisende kan benytte seg av 

(www.cleanuplofoten.no/map). Kartet viser hvor man finner tømmesteder for camping, offentlige toaletter, 

tømmesteder for restavfall i tillegg til containere i havner beregnet for fritidsbåter. 

Følgende artikler ble registrert under kategorien «husholdning», inkl. endringer fra 2018: 

Husholdning Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 2018 Endring 

Matemballasje (plast) 574 522 1623 1075 3794 2633 1161 

Matoljeflasker 212 58 194 71 535 335 200 

Emballasje (bad, 

vaskerom) 

458 262 576 453 1749 1138 611 

Lokk/korker 1346 677 836 633 3492 1725 1767 

Spraybokser 144 75 100 130 449 341 108 

Lyspærer 36 53 47 35 171 106 65 

Bomullspinner 435 528 445 136 1544 881 663 

Bind/tampong 11 52 50 14 127 103 24 

Elektronikk 50 24 42 61 177 97 80 

Våtservietter 17 128 130 86 361 718 -357 

Tab 9.4: Oversikt artikler fra «husholdning» 

http://www.cleanuplofoten.no/map
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9.2.1 Kommentar til funn fra husholdning 

Antall artikler i alle kategorier innen husholdning har økt, bortsett fra våtservietter, som har minket med nesten 

350. Samtidig ser vi at antall bomullspinner har økt mye. Andelen bomullspinner er relativt lik for innersida og 

yttersida, samt på nye ryddesteder og tidligere ryddede steder. De største registreringene er gjort på spredte 

steder på yttersida (fra Kollhellarsanden opp til Laukvika), i tillegg til flere steder i Valbergområdet og i 

Buksnesfjorden. Det kan være at slike steder er ryddet for de største og mest åpenbare gjenstandene, og at man 

går mer detaljert til verks i ryddingen. Men vi må likevel anta et tilsig av nye bomullspinner siden de forsvinner 

raskt i jordsmonnet.  

Antall lokk/korker står for den største økningen i antall, og den prosentvise andelen har også økt med nesten 2% 

(tabell 9.4). Lokk/Korker utgjør 4,6% av alle registrerte gjenstander. 39% blir funnet i Moskenes, hvor det har vært 

spesielt mye småfragmentert avfall på yttersida. Det kan også være noen feilregistreringer i forhold til sildekork, 

som også er funnet i store antall på yttersida. 

Prosentandelen på matemballasje gått ned med 0,2% (tabell 9.4). Vestvågøy står fortsatt for flest funn med 43 % 

av registreringene, som i 2018, men har likevel hatt en nedgang på 9,2% fra i fjor. Samtidig ser vi en liten økning i 

Vågan og Flakstad. 

 

Figur 9.8: Fordeling av matemballasje mellom kommunene i Lofoten 

9.2.2 Plastemballasje  

Det er laget en oversikt over fordelingen av plastemballasje fra husholdning, fordelt på emballasje til matvarer, 

emballasje man gjerne finner på badet og på vaskerommet, samt emballasje man gjerne finner i forbindelse men 

pleie av bil eller båt. Emballasje fra bil eller båt er lagt på «annet» da man er svært usikker på om dette er 

privatavfall eller fra næring.  
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Figur 9.9: Fordeling plastemballasje 

Fordelingen av plastemballasje har endret seg noe fra 2018. Matemballasje har minket med 2% sammenlignet 

med 2018. Med matemballasje menes ketchupflasker, iskrembokser, emballasjeplast for grillmat etc. Samtidig har 

emballasje fra bad/ vaskerom, samt fra båt/garasje/ bil økt med 1%. Andelen matoljeflasker har holdt seg stabil på 

8% siden 2017. Andelen matemballasje er større på innersida (6,1%) enn på yttersida (3%), samt på steder som 

ryddes for 1.gang (6,5%) sammenlignet med tidligere ryddede steder (3,5%). 

9.3 Bedrifter 
I kategorien bedrifter finnes gjenstander som forbindes med fiskeri- og sjømatsbransjen, bygg- og 

anleggsbransjen, landbruk med mer, og er gjenstander som man finner mest av i næringslivet og ikke så mye av i 

den private husholdningen. Tidligere er det funnet en del fiskerhansker, og det er derfor lagt til som en ny kategori 

for året. Gjenstandene i denne kategorien blir det erfaringsmessig funnet flest av, og dermed havner de på lista, 

og fiskerirelaterte gjenstander dominerer kategorien. 

Følgende artikler ble registrert under kategorien «bedrifter», inkludert endring fra 2018: 

Bedrift Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 2018 endring 

Oppvaskmiddelflasker 659 125 269 372 1425 828 597 

Agnemballasje 21 21 48 45 135 155 -20 

Bøyer, blåse 305 71 173 278 827 499,5 327,5 

Fiskekasser 88 37 177 140 442 424,5 17,5 

Trålnett/Snurrevad 

mindre enn 1 m2 264 39 215 70 588 492 96 

Trålnett/Snurrevad 

større enn 1 m2 106 25 160 40 331 199 

132 

Garn> 1 m2 159 31 273 61 524 312,5 211,5 

Garn< 1 m2 40 3 266 29 338 135 203 

Kavler/garnkuler 1232 665 187 193 2277 1276 1001 
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Garnringer, flottører 3560 1574 249 385 5768 2345 3423 

Sorte rør 229 75 170 187 661 390 271 

Fra oppdrett 17 3 111 72 203 151 52 

Landbruksplast 52 60 324 163 599 853 -254 

Presenning/plastduker > 

1 m2 
69 

22 281 84 456 476 -20 

Fiskeline 57 37 116 34 244 323 -79 

Tau u/ 50 cm 2263 2533 5035 4491 14322 9862 4460 

Tau o/50 cm 808 560 1830 1852 5050 3033 2017 

Fiskehansker 62 31 95 43 231 200 31 

Isoporbiter > 5 cm 1757 1528 2683 4181 10149 8224 1925 

Pakkebånd, strips 743 254 1658 720 3375 3700 -325 

Stripsbunt 19 3 17 7 46   

Olje-/bensinkanner 219 114 290 180 803 682 121 

Andre plastkanner 402 129 462 430 1423 1083 340 

Grønne fruktkasser 34 32 42 20 128 114,5 13,5 

Sprengtråd (nonel) 114 185 261 151 711 483 228 

Nurdles (plastpellets) 236 128 275 18 657 95 562 

Biomedier/rensefiltre 1 1 17 37 56 61 -5 

                            Tabell 9.5: Oversikt artikler fra «bedrifter» 

9.3.1 Kommentar til funn fra bedrifter 

På grunn av større antall ryddeaksjoner og følgelig flere registrerte gjenstander vil naturligvis mange av 

gjenstandene øke i antall av den grunn. Dermed blir det desto mer interessant dersom det er nedgang i noen av 

kategoriene! Pakkebånd og strips har den største nedgangen på over 300 færre artikler. Deretter følger nedgang i 

landbruksplast, fiskeline, agnemballasje og presenning/ plastduker. I sistnevnte kategori er 62% av funnene gjort i 

Vestvågøy. Det er gledelig med en nedgang i funn av landbruksplast, spesielt etter at det ble avholdt en 

holdningskampanje i 2019 for bønder for å redusere landbruksplast på avveie. 

Det er funnet betraktelig flere isoporbiter, men andelen isopor (11,2%) av totalt innsamlet avfall har gått ned med 

2% siden 2018. Denne kategorien gjelder for isopor større enn 5 cm, og de er lettere å telle. I fjor ble 56% av all 

isopor funnet i Vågan, men andelen har i år gått ned til 41% i år. En større andel isopor blir funnet på innersida 

(14,5%) sammenlignet med yttersida (9,4%). Det er en noe høyere andel isopor på tidligere ryddede steder 

(11,5%) sammenlignet med steder som er ryddet for 1.gang (10,7%).  

Antall sorte rør har gått opp, mens andelen i forhold til totalt innsamlet avfall holder seg stabilt. Det blir funnet 

omtrent lik mengde på innersida og yttersida. Vi er imidlertid overrasket over at 70% av rørene blir funnet på 

steder som er ryddet tidligere, og man kan anta at det er et visst tilsig, som sannsynligvis er enten vannrør eller 

fra oppdrettsnæringen. Det kan også være gamle rør som har kommet opp etter storfloa vinteren 2019. 

Korte tau er den gjenstanden som det blir funnet mest av på strandryddinger i Lofoten, og denne gjenstanden står 

for den største økningen i antall i bedriftskategorien, med 4460 flere enn i fjor. Den andelsvise fordelingen for 

korte tau er likevel uforandret (se tabell 8.2). Deretter følger garnringer og flottører, der over 90% blir funnet på 

tidligere ryddede steder på yttersida. Totalandelen av denne artikkelen har imidlertid økt med kun 2,4% av 

samtlige registrerte artikler.  
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Omtrent halvparten (46%) av alle større garn (over 1m2) blir funnet på steder som ikke er ryddet tidligere, 

samtidig som 75% av ryddeaksjonene ble holdt på tidligere ryddede steder. Derfor kan vi kan anta at halvparten 

av garnene har ligget over lengre tid, og at tilsiget av garn av en viss størrelse er moderat.  

 

9.3.2 Fiskeri og fangstredskap 

 

Andelen fiskerirelatert avfall har økt med 5,3% fra 2018 til 36,3% i 2019. Man ser at andelen har økt svakt, de 

siste årene, men dette kan også skyldes at det har blitt færre av andre kategorier. Korte tau står for nesten 

halvparten av det fiskerirelaterte avfallet alene (44,4%).   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Snitt 

29% 27% 30% 34% 28% 39% 32% 31% 36,3% 32% 

Tabell 9.6: andel fiskerirelatert av totale funn.. 

Skiller man mellom innersida av Lofoten og yttersida av Lofoten, utgjør den fiskerirelaterte delen av avfallet 

henholdsvis 30% på innersida og 42% på yttersida. Det er liten forskjell i fordelingen på steder som er ryddet 

1.gang og steder som er ryddet tidligere; her ligger andelen på 36%. I fjor var det noe mere fiskerirelatert avfall 

som ble funnet på 1.gangsryddinger. 

 

 

                                                                                Fig 9.9. Andel fiskerirelatert 
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Fordeler man disse 36,3 % mellom de ulike fiskerirelaterte artiklene er fordelingen som følgende: 

 

 

Fig 9.10 Fordeling artikler fra fiskeri 

Innen fiskeriartikler er det tatt med kun de som er relatert til fiskeri direkte. Det vil si plast-presenninger, 

pakkebånd eller isopor kan være fra fiskeri, men det kan også like gjerne skrive seg fra annen industri, og er 

derfor holdt utenfor. Oppvaskmiddelflaskene regnes derimot som fiskerirelatert, siden det ble avslørt at 

oppvaskmiddel har vært benyttet til å fjerne små oljesøl i den bransjen.  

I årets ryddeaksjon har fordelingen av fiskerirelatert avfall endret seg noe siden i fjor. Mengden korte taustumper 

har minket med 5%, mens det blir funnet 1% flere lengre tau (over 50 cm). Nå utgjør ikke taustumpene så stort 

volum eller vekt, men hvis man skal gjøre tiltak med effekt så bør man forbedre rutiner for tau som skjæres, både 

om bord i båter og på bøteri. Det ryktes også at noen av dette kan komme fra fiskeoppdrett.  

83% blir funnet på steder som er ryddet tidligere, så det er grunn til å anta at det er et visst tilsig. 64 % av 

taustumpene blir funnet på innersida. Videre blir det funnet 6% flere garnringer og flottører enn i 2018, og 

økningen her skyldes hovedsakelig store funn på utilgjengelige steder på yttersida. Ellers er det små endringer i 

sammensetningen sammenlignet med fjoråret. 
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Tauverk og not i ei stor kveil, delvis nedgrodd i Refsvika. 

Når det gjelder garn og trålnett/snurrevad blir de sjelden funnet intakt, og som oftest er det mindre deler av 

brukene (fiskeredskapene) som blir funnet. Dette kan gi feilregistreringer; det kan være vanskelig å identifisere 

hva gjenstanden opprinnelig stammer fra, og det kan blir flere registreringer fra samme bruk dersom det er delt 

opp i mindre deler. Det er imidlertid satt et skille på 1m3 slik at man ikke skal lese statistikken som om at dette er 

hele «bruk» som er på avveie. Det burde kanskje vært satt et på 10 m2 også, for å få et enda bedre bilde. 

9.4 Annet  
Artikler som ikke passer naturlig i noen av de tre andre kategoriene er lagt i en egen kategori; «Annet».  

Følgende artikler er registrert, inkludert endring fra 2018: 

Annet Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 2018 Endring 

Batteri, vanlig 7 12 46 7 72 24 48 

Batteri, bil 0 0 7 1 8 12 -4 

bildeler 17 18 28 40 103 122 -19 

Emballasje, garasje 161 109 182 202 654 420 234 

Vei-stikker 57 72 183 109 421 452,5 -31,5 

patronhylser 426 519 326 167 1438 608 830 

Bruskasse 19 6 23 16 64   

sprøyter 32 89 47 29 197 63 134 

dekk 26 9 38 63 136 133 3 

 oljefat 13 2 43 10 68 49,5 18,5 

jern/metalldeler 222 135 167 339 863 732 131 

Bøtter 88 64 244 103 499   

Annet 231 173 297 538 1239 1745 -506 

           Tabell 9.7: Oversikt andre funn 
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9.4.1 Kommentar til funn under kategorien annet 

Funn av patronhylser har økt mye i år. Når vi undersøker nærmere er det blant annet registrert 235 patronhylser i 

Refsvika i Moskenes, Sund, Kvalvika og Vestervika i Flakstad står får nesten 500 av funnene. Det ble dessuten 

kommentert fra flere av rydderne i Kvalvika at det var forbausende mengder med patronhylser i dette området.  

Antall emballasjeplast fra bil- og båtpleie og garasje har også økt mye, og ved nærmere undersøkelser er det 

funnet 60 enheter i Kabelvåg-området, nærmere bestemt Sildvika og Finnvika. Bare på Uttakleiv er det registrert 

45 enheter, og Vestervika har en registrering på 79 enheter. 

Det er funnet 134 flere sprøyter i år enn i fjor, med en større andel på steder som er ryddet for 1.gang (0,3%) 

sammenlignet med tidligere ryddede steder (0,1%). Det er lik andel sprøyter på innersida og yttersida (0,1%). De 

største funnene er gjort i Skjelfjord (23) og Kvalvika (57). 

Jern- og metalldeler har økt en del, men det er lite trolig at disse funnene skyldes forsøpling som er gjort nylig. 

Det er nok mye jernskrot som ligger igjen fra tidligere tider.  

Antall veistikker har gått ned, det samme med bildeler og bilbatterier.  

Bøtter og bruskasser er nye kategorier i år, på bakgrunn av mange registreringer i fjor. Andelen bruskasser utgjør 

0,1% av alle registreringer både på steder som er ryddet tidligere og på 1.gangsrydding. Når det gjelder bøtter har 

de fleste blitt funnet i Vestvågøy, og 209 stykker er registrert funnet på utilgjengelige steder på innersida. 76% av 

alle bøttene blir funnet på steder som er ryddet tidligere. 

Antall dekk holder seg stabilt, med 3 flere dekk enn i fjor. Eksempelvis er 30 dekk av varierende størrelse funnet 

på mindre øyer utenfor Valberg i Vestvågøy. Noen større dekk bærer preg av å ha blitt brukt som «støtputer» i 

havner.  

 

Dekk funnet på Varøya, Valberg 

Noen steder er oftere utsatt for dumping av avfall, inkludert dekk. Dekk er for øvrig gratis å levere til 

dekkforhandlere når ikke felgen følger med. Når felgen er med, må den som leverer betale for å få felgen fjernet. 

Felgen er derimot gratis å levere på miljøstasjonen. Som tiltak har LAS innført fast kilopris på dekk. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall dekk 45 70 54 38 64 69 91 133 136 

            Tabell 9.8: Funn av dekk 
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9.5 Andre funn og uvanlige artikler 
 

Gjennom ryddeaksjonene så har det blitt registrert ulike gjenstander som ikke står på ryddeskjemaet ved at flere 

har notert ned dette i tillegg til den vanlige registreringen. Dette vitner om engasjement fra rydderne! 

Artikkel Antall Kommentar 

Medisinglass/sprøyteflasker 22 Mange funnet på utilgjengelige steder på yttersida (Moskenes) 

Plastleker 29 7 baller 

Blomsterpotte 17 Mange funn på utilgjengelige steder på innersida 

Kost 12 5 oppvaskkoster, 4 malekoster, 2 feiekoster, 1 toalettbørste 

Hjelm * 10 3 sykkelhjelmer, 6 anleggshjelmer yttersida, 1 motorsykkelhjelm 

(Uttakleiv) 

Tannbørste 8  

Flaskepost 7 En på innersida (Oddværan), resten på yttersida 

Fyrverkeri/ stjerneskudd 5 Innersida 

Tusj 5  

Skittentøykurv 4 Innersida 

Teppe/dørmatter 7 Innersida (Andopen, Sandsøya, Valbergområdet, Laukvik) 

Sugerør 4 Vesterøya, Kollhellarsanden (Yttersida, Moskenes) 

Akebrett 3 Refsvika, Voie 

Uåpnet hermetikk 3 Innersida 

Sykkel/ sykkeldeler 5 1 sykkel, 1 sykkelskjerm, 1 sete, 2 dekk 

Tabell 9.9: Oversikt over antall andre gjenstander utelatt fra registreringsskjema  

 

Artikler med to registreringer: 

• Dolokk 

• Juletrepynt 

• Gassbeholder 

• Støvbrett 

• Malingsspann 

• Kosteskaft 

• Krabbeteine/ruseteine 

• Antenne/ radiosonde 

• Vedsekk 

• Kasserolle 

• Overlevelsesdrakt 

• Støvsuger/ del
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Et barnesete funnet på Vikarøya, og bærer preg av å ha ligget lenge ute. 

Artikler registrert en gang:

• Putekasse 

• Øsekar 

• Takboks 

• Antenne 

• Lokk til søppeldunk 

• Fiskestang 

• Redningsvest 

• Flomlyskaster 

• Flyteelement fra brygge 

• Mobildeksel 

• Skilt 

• Rester av campingvogn 

• Verktøykasse 

• Snøskuffe 

• Drill 

• Malerulle 

• Barnebilsete 

• Campingvogndør 

• Lokk kaffetrakter 

• Ski 

• Gjødselsekk 

• Kaffetrakter filterbeholder 

• Isbitbeholder 

• Sytrådsnelle 

• Kam 

• Gummislange 

• Tollkniv 

• Bakebolle 

• Reagensrør 

• Dykkehanske 

• Livbåtrasjon 

• 1 kg tørrgjær for bruk i 

høyder over 3000m 

• Huske  

• Livbåtrasjon 

 

 

Både små og store plastleker blir funnet 

 

Det er også funnet en del som hører til byggebransjen; noen eksempler er tettelister, bygningsplater, takplater og 

byggisolasjon. Disse blir funnet over et spredt område, i likhet med de andre gjenstandene som er listet opp her. 

Det samme gjelder ulike former for skumgummi. Biter av smeltet plast blir funnet flere steder og i varierende 

omfang. Dette stammer mest sannsynlig fra bålbrenning i fjæra, noe som var vanlig tidligere, men det skjer også 

dag i mindre omfang.  
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10  Døde dyr 
Det er rapportert død fugl i garn, samt en druknet mus i en vannkanne på Fredvang. På Storsandnessanden, 

Flakstad ble det funnet en død fugl med tau rundt halsen. Også i Kremmarvika ble to fugler døde, innviklet i tau. 

På Sildsandneset hadde drevet i land et hvalkadaver, og det er ingen annen grunn til å si noe annet enn at det 

har avgått en naturlig død. 

 

 

 

 

 

 

 

Et hvalkadaver som har strandet på 
Silsandneset på yttersida, og 
oppråtnelsesprosessen kjennes på 
lang avstand! 
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11 Samarbeidspartnere – tusen takk 
Bidrar kostnadsfritt med transport av avfall:  Øvrig transport av avfall og ryddere: 

         

 

 

Østbø, avd. Lofoten  

Svenn Pedersen Lastebiltransport  

ASVO avd. Vestvågøy 

Helitrans/ Lofotodden Nasjonalpark) 

 

   

 

Sponsing av premie: 

  

Arrangement: 

 

 

 

 Aqua Lofoten  

Coast Adventure 

(RIB dugnadstur) 

 

 

Samarbeidspartnere:   

  

 

 

 

 

 

Rydding på utilgjengelige steder: 

Naturbruk linja v/Vest-Lofoten VGS 

Lofoten Folkehøgskole 

Aqua Lofoten Coast Adventure 

Lofoten Fishing & Searafting 

 

En stor takk til alle som har ryddet langs kysten i Lofoten i 2019! 
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Vedlegg 1: Registreringsskjema, side 1 og 2 
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Vedlegg 2 Ryddesteder 

 

Noen har oppgitt at det har vært ryddet tidligere, uten at det er registrert hos oss. De har vi merket med (p). En 

feilkilde her kan være lokale navn angivelser, som kan variere i skrivemåte og oppfatning på hvor dette er, samt 

vår tolkning av det.  Det er i alle fall gjort etter beste evne. Noen steder har områder som er ryddet for første 

gang, mens andre er ryddet tidligere. På grunn av omfanget av steder, vil dette bli registrert som ett sted. Hvis 

nærmere informasjon behøves, ta kontakt med prosjektleder. 

Moskenes kommune: 

Steder:  

Moskenes 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 

Inner/ 

Yttersida 

Akkarvikodden    x       I 

Andøya   x x       I 

Besselvågan  x       x  I 

Bogen, 

Sørvågen 

x          I 

Bollhaugen, 

Reine 

   x       I 

Bunesstranda xx    xx xx   x x Y 

Buvågen  x*        x Y 

Coop- Valen    x       I 

Gjerdvika xx xx xx x      x Y 

Glåpen  x x x       I 

Gravdalsbukta  x  x       I 

Hamnøy (- 

Skagen) 

  x  x      I 

Hell(e)  x x x       x Y 

Hermannsdalen x         x Y 

Horseidet     xx      x Y 

Kirkefjorden  x x        I 

Kjellsneset x  x*       x Y 

Kollhellarsanden xx  x x  x    x Y 

Kollhellarsanden 

– Silsandneset 

x   x      x Y 

Kvalvik- myran     x      I 

Kvalvika  x  x  x     I 

Løktodden    x       I 

Moskenesvågen  x  x     x  I 

Ole Nils Øy  x  x       I 

Ole Nils Øy-

Toppøya 

   x       I 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2019 
 

54 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

Steder:  

Moskenes 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 

Inner/ 

Yttersida 

Ramsvika  x  x       I 

Refsvika xx x x xx xx x  xx  x Y 

Reidvika  x*        x Y 

Reine indre havn         x  I 

Reine ytre havn -

kirkegården 

   x       I 

Silsandneset x x*        x Y 

Soløysletta  x         I 

Stokkvika 

område 

xx x xx x      x Y 

Sørholmen    x*       x Y 

Sørvågen, 

bortersida  

   x       I 

Sørvågenvatnet     x       I 

Tindshavna       x    I 

Tindsura   x        I 

Toppøya x x      x   I 

Torshavn, 

Sørvågen 

x x         I 

v/Steinberget x  x x      x Y 

Turtenbakkvika x xxx        x Y 

Tuv  x*        x I 

Tuv ytre vestre  x*        x I 

Vedvika, 

Sørvågen 

 x  x       I 

Vorfjord   x       x I 

Ånstad x x* x    x   x I 

Ånstadvika x         x I 

Antall steder 17 22 15 23 4 4 2 2 4   

Antall 

ryddeaksjoner 

21 22* 16* 25 6 5 2 3 4   

 

Flakstad kommune: 

Steder:  Flakstad 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytters

ida 

Andopen x          I 

Bottelvika/ 

Nusfjord 

   x       I 
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Bø  x         Y 

Fjøsdalen-

Kåkeren 

x          I 

Flakstadsanden       x  X  Y 

Fredvang  x         Y 

Fredvang-

Finnbyen 

 x   x  x    Y 

Gullrosøya xx          Y 

Holmhompa     x      I 

Horndalen  x      x X  Y 

Ved Hornet 

(Tjeldneset) 

  xx        Y 

Jusholmen x          Y 

Justnes x x     x x   Y 

Kilan        x   Y 

Kvalvika x xx x x  x   x x Y 

Lillesandnes   x        Y 

Mørkveden x          I 

Myrland   x         

Napp x          I 

Nesland 

v/Vindnesskaftet 

x          I 

Nesland Vestre  x          

Nordafjæra     x x     Y 

Nusfjord  x         I 

Nusfjord- 

Nesland 

  x        I 

Ramberg 

(nærmiljøanlegg) 

x           

Rambergstranda x x   x  x  x  Y 

Sandneset x x x  x  x    Y 

Skagen, Hamnøy  x         Y 

Skagensand - 

Sørjord 

 x x        Y 

Skjelfjord, 

indre/strand/ose

n 

x x x x x   x x  I 

Skjelfjord, 

ytre/vestre 

x x x  x x    x I 

Storsandnes xx  x x x      Y 

Sund x x  x x  x    I 

Trollskjæran/   X        Y 
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Vestvågøy kommune: 

Steder: 

Vestvågøy 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytter-

sida 

Apnes  x x        I 

Aurtangen, 

Kvalnes 

 x         Y 

Bakjorda, 

Austerøy 

x  x       x I 

Bukkholmen x         x I 

Bakjorda, 

Stegløya 

  x       x I 

Bakjorda, 

Vesterøy 

x x* xxx       x I 

Bakjorda, 

Svinøya 

x  x       x I 

Bakjorda, 

Silsandøya 

  x       x I 

Bakjorda, 

Varøya 

x  x       x I 

Ballstad 

(Nordøya, 

Gjermesøya, 

Ballstadøya) 

x x         I 

Bjørnsand/raks

and 

 x x 
 

x 
  

x 
  

Y 

Bollefjæra    x x 
     

I 

Bolle, 

Hestneset 

 x         I 

Brunstanda 

(Rambergstrand- 

Flakstad strand) 

Vareid x xxx x x xx x  x   Y 

 Vestervika x x x     x  x Y 

Vikten xx x         Y 

Ytresand strand      x x    Y 

Sum steder 19 18 13 6 10 5 7 6 5   

Sum 

ryddeaksjoner 

25 22 14 6 11 5 7 6 5   
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Steder: 

Vestvågøy 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytter-

sida 

Borgelva – 

Vedhammer 

 x         Y 

Borgvær   x         Y 

Borgvåg ytre  x         Y 

Brandsholmen    
     

x 
 

I 

Breidablikk-

Storeidøy 

 x  
  

x 
 

x 
  

I 

Buøyveien, ved    
    

x 
   

Bø-Kvalnes     x      Y 

Båsan    x 
      

Y 

Båtneset, Berg x          I 

Dal/Kleiva, 

v/Dalstinden 

  xx        I 

Døløya, Ure x         x I 

Eggum 

(Kvalhaugen) 

x          Y 

Eggum v/molo, 

havn 

 x x x 
      

Y 

Eggum, Reistet   x       x Y 

Eggum 

rullesteinstran

d 

x   x x 
 

x x 
  

Y 

Fallkråa, mot 

ure 

x xx x x x 
  

x 
 

x I 

Finstad xx   
    

x 
  

I 

Fjæra 

v/Lofotprodukt 

   x 
   

x 
  

I 

Flæsa  x         Y 

Fyglefjæra x          I 

Gravdal-

Storeidet 

xxx          I 

Gjermesøy x  x 
 

x x x xx 
  

I 

Grundstad    
 

x 
     

Y 

Haldsvåg  x         I 

Haug/ Horn x x         Y 

Haugbukta    
  

x 
    

I 

Haukland-

strand 

 x  x x x x x 
  

Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytter-

sida 

Hemming-

odden 

x          I 

Hestøya x         x I 

Hjellvoll (Uren-

Båtneset) 

x          I 

Holsneset    x 
      

I 

Holsvika x          I 

Holsøya   xxx  x 
  

xx x xx 
 

I 

Høynes – 

Kvalnes 

  x 
 

x 
     

Y 

Jektvika x xx x x x x 
    

I 

Jellvoll   x        Y 

Jorda   x 
 

x 
     

Y 

Kartneset, 

Moland 

   
    

x 
   

Karvistranda 

(Myklevik) 

  x        I 

Kleivan  x          

Klokkervika    x x 
 

x 
   

I 

Kollvika  x x 
 

x x 
 

x 
  

Y 

Kremmervika x   
    

x 
  

I 

Kvalnes, 

Vestresand 

 x         Y 

Kylpesnes    x 
      

I 

Langneset  x  
  

x x x x 
 

Y 

Leknes havn    
     

x 
 

I 

Lilleeidet x xx x x 
  

x x x 
 

I 

Lyngedal x x x x x x x x 
  

Y 

Løkta x xx x x x 
 

x x x 
 

I 

Malnes xx x  
 

x 
  

x x 
 

I 

Mortsund    x 
      

I 

Myklevik  x         I 

Mærvoll x x x 
 

x 
     

Y 

Nappstraumen, 

langs 

   
   

x 
   

I 

NerGjerstad    x       I 

Nesjøy x  x x x x 
    

Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytter-

sida 

Nesje x          Y 

Offersøy  x         I 

Oluffjæra   x x 
      

I 

Petvika, 

Kvalvika 

x          I 

Petvika, Selnes x          I 

Ramberg i 

NordBorge 

x x xx        Y 

Rammvika        x    

Ramsvika     x      I 

Rekstrand, 

Ballstad 

  x        I 

Rokkvika x  x        I 

Rolfsfjord    x    x   I 

Sandberg – 

Bergsøya 

x x x x x x x x x  I 

Sandøy, 

Vestresand 

xxx x x   xx   x  Y 

Sandøya, 

Risøya, 

Valberg 

x x*        x I 

Saupstad x          Y 

Saupstad 

(Rettvika/Bergs

lettvika) 

   x     x  Y 

Saupstadbukt, 

Rottvika 

   x       Y 

Schellstadfjær

a, Svarholt 

     x     I 

Sennesvika, 

Klubben 

xx x          

Skarsjøen  x  x       I 

Skifjorden  x          

Skokkelvika x x x x x x x x x  I 

Skokkelvikøyer  

- Foldøya*  

x  x*       x I 

Skokkelvikøyer 

- Heimøya 

x         x I 

Skokkelvikøyer 

– Kalvøya 

 x*        x I 
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Steder: 

Vestvågøy 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytter-

sida 

Skokkelvikøyer 

- Kråkøya 

 x*        x I 

Skokkelvikøyer 

– Olvettesøya* 

x x* x*       x I 

Skokkelvikøyer 

- Storøya 

x x x*       x I 

Skokkelvikøyer 

– Valbergsøya 

x x*        x I 

Skreda xx x      x   I 

Sortland x x  x       Y 

Stabbosvika        x    

Stamsund, vik        x   I 

Steine  x  x x x x xx x  I 

Steinfjorden x          Y 

Steinfjorden 

v/kuøya 

   x       Y 

Steinfjorden,O

ppsåttet 

x  x        Y 

Steinfjorden, 

Vika 

x x x        Y 

Steinsodden        x   Y 

Store Borga   x       x Y 

Storeidøya, 

strand 

  x x       I 

Straumen, 

Rolvsfjorden 

 x         I 

Sund-Hattan x   x x x  x   I 

Sundklakkbrua x          I 

Sversvika  xx   x    x  Y 

Sversvika - 

Skreda 

  x        Y 

Tangstad molo       x    Y 

Tangstad, Vika  x         Y 

Tangstadpollen    xx       Y 

Tjønndalen    x       I 

Toftan (mot 

Holsøya) 

  x        I 

Trollfjæra     x    x  I 

Tussan x x   x    x  I 
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Steder: 

Vestvågøy 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytter-

sida 

Tørnholmen x   x   x    I 

Ungsmaløya, 

Sundklakk 

x         x Y 

Unstad xx   xxxx

x 

x xx x x   Y 

Ure  x       x  I 

Uttakleiv xx x x x x x xx x x  Y 

Valberg, 

Finstad 

 x  x xx      I 

Valberg, 

Hestøyvn. 

x          I 

Valberg –  

Stor- og 

Lillelamholmen

, Oterholmen 

 x        x I 

Valbergsfjæra x          I 

Valbergsveien 

981 

x x         I 

Valbergsveien, 

vest for 

smorten, fjæra 

  xx   x     I 

Valholmene   x        Y 

Vedvika  x         I 

Veidøya x         x I 

Vestresand x          Y 

Vikstranda xx x x x xx x  x   Y 

Voie xxx          Y 

Vågan-vik x x x  x x x  x  Y 

Vågspollen     x      Y 

Æsholman         x  Y 

Æsøya  x        x I 

Åsengrova   x       x I 

Sum steder 64 58 44 37 32 20 18 31 19   

Sum 

ryddeaksjoner 

83 69 51* 42 34 22 20 33 20   
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Vågan kommune:  

Steder:  Vågan 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Altervågsosen      
  

x 
  

I 

Badestranda 

u/fjellet 

x xx xx   x x x 
  

I 

Blåløngen 
  x x x 

     
Y 

Breivollfjæra      
   

x 
 

I 

Bremvika/Breivika, 

paradiset/ørsnes 

    xx      I 

Breivika, Ørsnes  x x       x I 

Brenna      x   x  Y 

Brettesnes x       x   I 

Bukkøya    xx       I 

Børvågen xxx xx x xx  xx x    I 

Festvåg        xx   I 

Finnvika xx x x xx x      I 

Fløttmannstrappa-

Dahlskjæret 

   x       I 

Garsosveien x          I 

Gimsøy 

naturreservat 

     x x x   Y 

Gimsøy, Vik  x    x     Y 

Gimsøybrua (v/) x          I 

Gimsøysand, 

Saupstad 

x x         Y 

Gjerstad       x     

Gjersvoll xx   x x x  xx   Y 

Haugøy    x      x Y 

Helløya  x  x      x Y 

Henningsvær 

v/trevarefab. 

 x  x       I 

Henningsvær (brua)  xx         I 

Henningsvær 

(fylling) 

xx x         I 

Holman/trollskaraet         x  I 

Hopen - Kalle    x       I 

Hov  xx    x     Y 

Hovsund båthavn xx           

Kabelvåg molo xx   xx x x     I 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2019 
 

63 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

Steder:  Vågan 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Kabelvåg, Øra        x   I 

Kabelvåg, fjæra   x        I 

Kabelvåg (Kariosen, 

Leirosen, 

Brurberget) 

x          I 

Kalle, Bremvika xx x  xx x x     I 

Kalleveien x          I 

Klepstad x          I 

Klubbvika,  

Kabelvåg 

      x    I 

Kortvika    x       I 

Kreta       x    I 

Kuba*   x  x      I 

Landkomststranden     x x     I 

Langosen        x x  I 

Laukvik       x   x  Y 

Laukvik havn    xx       Y 

Laukvik 

naturreservat 

 x    x   x  Y 

Laukvik, Bufjorden   x       x Y 

Laukvik, Haugan   x       x Y 

Laukvik, Haugøya  x          

Laukvik, Kalvøya  x x        Y 

Laukvik, Knutsøya   x       x Y 

Laukvik, Lyngøya   x        Y 

Laukvik, Risøya  x         Y 

Laukvik, Sandøya  x         Y 

Laukvik, Steinsvika   x        Y 

Laukvik, 

Vatnfjorden 

 x         Y 

Laupstad, Liland x xx         I 

Laupstad, Osen x x         I 

Lillemolla   x         I 

Lillemolla, 

Nordstranda 

x          I 

Lyngvær x x         I 

Lyngværsøyene  x x  x      Y 

Melkerdalen x          I 

Murvika/langvika      x     I 
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Steder:  Vågan 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Møllnosen  xx         I 

Nautøya- 

Åkervikelva 

  x        Y 

Oddværan xx           

Oddværan, 

Sandvika 

x          I 

Oddværan, 

Klubbvika 

x           

Olderfjord x x         I 

Ramnøy     x x      I 

Rekøya Sør  x         I 

Risvær - Svinøya   x  x     x I 

Risvær, Engla   x        I 

Risvær, Lille Engla   x        I 

Risvær, Finnøya     x     x I 

Risvær, heime 

borteøya  

  x x       I 

Risvær, Lille 

Måsøya 

  x        I 

Risvær, Lille valvær    x       I 

Risvær, Raven   x        I 

Risøya    x      x Y 

Rosøya    x      x Y 

Rækvika xxx x xxx xx x x   x  I 

Rørvik (dykking)    x       I 

Rørvikstranda x   x x x x    I 

Sandøya    x x      Y 

Sandsøya, Gimsøy x           

Sauøya    xx    x   I 

Silsand  xx         I 

Sildvika x          I 

Sildvika, 

Urstabbvika 

x          I 

Silsand- Hopen    x  x     I 

Skjæringen  x          

Skolefjæra 

Digermulen 

        x  I 

Skrova x          I 
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Steder:  Vågan 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Skrova, Lille 

Galtvågen 

  x        I 

Skrova,  Remøya, 

strnder 

 x x        I 

Skrova, Store 

Ravnøya 

x x        x I 

Skrova, Slåkøya x    x   x  x I 

Skrova, Vassvika x          I 

Smedvika        x    

Stordalen    x       I 

Stor-Dallvik      x     I 

Storrødholmen, 

Sundklakk 

x         x Y 

Storvågan xx  x   x x x   I 

Storøya, 

Gimsøystraumen 

x         x Y 

Strømnes - Delp x x x        Y 

Sundklakkstraumen, 

Gimsøy 

 x     x    I 

Sundklakkøya x          I 

Svinøya* x x x x x      I 

Tjeldbergvika      x     I 

Tjønnvika, ørsnes        x   I 

Ursvika x x x x x x   x  I 

Vassosen/Kariosen        x   I 

Vaterfjord  x x   xx     I 

Vikarøya x         x Y 

Vinjestranda, 

Gimsøy 

xx          Y 

Våtvika/Rækøya      x      

Ytre Sundklakkøy x         x I 

Ørsnes   x  xx xx  x   I 

Ørsvågvær  x         I 

Øyhelsundet  x x        I 

Årstein x xx x     x   I 

Årstrand, Vik     x   x   I 

Åvågen Gimsøy         x  I 

Sum Steder 44 39 31 29 20 23 9 17 10   

Sum ryddeaksjoner: 57 47 35* 36 22 26 9 20 10   
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Andre:  

Steder:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted  Inner-

/Yttersida 

Grunnfør, Sand x          I 

Følvika x          Y 

Sommarhusstrand, 

Øyra 

x          Y 

Morfjord x          Y 

Store Svellingøy  x x       x I 

Delp/Rolfsbar   x        Y 

Værøy    bøye         

Holdøya, 

Sløverfjord 

x xx         Y 

Myrlandsøya x          Y 

Vedøy, Sløverfjord  x         Y 

Valvær, Svellingen  x         I 

            

            

Sum 

Ryddeaksjoner 

6 5 2         

 

Dykking:  

Steder:  Vågan 
2019 

2018 2017 

Lilleeidet   x 

Gjermesøy   x 

Skjærbrygga 
  x 

Leirvik, Ure   x 

Henningsvær    xxx 

Vaterfjord   x 

Nusfjord  x  

Hattvika, Ballstad x   
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Vedlegg 3 Forklaring fiskeutstyr 
 

 

 


