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Arbeidet med rydding av marint avfall i Lofoten i 2017 er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet. Vi 

takker for tillitten dere har vist oss gjennom midlene vi ble tildelt. Å gjennomføre en strand- og 

kystryddekampanje i den skala det gjøres i Lofoten, hadde ikke vært mulig uten den finansiering som 

Miljødirektoratet gir direkte eller gjennom refusjonsordningen til Hold Norge Rent.  

Strand- og kystrydding er gjennomført i regi av prosjektet Clean Up Lofoten, som eies av Lofoten 

Avfallsselskap IKS og Lofotrådet. Clean Up Lofoten ble etablert med midler fra Fylkesmannen i Nordland. 

Det er mange som skal takkes for innsatsen i en slik ryddekampanje, men vi ønsker å fremheve spesielt 

Kystvakten, og den fantastiske innsatsen de gjør for å hente inn noe av det avfallet som ligger svært 

utilgjengelig til. Tungt og krevende arbeid, men som blir utført med utrolig bra service. De bidro med 4 

hentinger i år.  

Alle resultat blir meldt inn til Hold Norge Rent, som igjen melder til Ocean Concervancy, slik at resultatene i 

Lofoten blir en del av et større datamateriell.  
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1 Forord 

2017 er den 7. sesongen med rydding av marint avfall i Lofoten. Ryddingen utføres av frivillige, men 

koordineres av avfallsselskapet gjennom tilrettelegging for mottak av avfall og tilbud om transport. I arbeidet 

med marint avfall representerer et aktivt avfallsselskap en infrastruktur som tilrettelegger for rydding primært 

fra frivillige. Informasjonen man innhenter benyttes videre til koordinering av rydding og i arbeidet med 

identifisering av og kommunikasjon med forsøplingskilder.  

Lofoten Avfallsselskap IKS tok tidlig et aktivt ansvar som koordinator, noe som trolig har vært en 

medvirkende årsak til at frivillige tidlig begynte med rydding i et ganske stort omfang. Det er p.t. ikke avgjort 

hvor «mandatet» eller ansvaret for opprydding av herreløst marint avfall ligger, og det er derfor en viktig 

faktor at avfallsselskapene får en kompensasjon for arbeidstid til koordinering av aksjoner, samt utgifter til 

transport, mottak av avfall og evt. sortering.  

Ryddekampanjens satsingsområde er å fjerne synlig marint herreløst avfall. Det er også viktig at avfallet 

faller under kategorien herreløst marint avfall, ettersom «forurenser betaler»-prinsippet gjelder når 

forurenser er kjent. Derfor skal funn av ulovlig bålplasser og dumping av avfall til de respektive kommuners 

miljørepresentant. Det er likevel tilfeller hvor det er lite hensiktsmessig å legge ned tid og ressurser på å 

finne eier og få denne til å rydde opp. En svært stor ilanddrevet bøye på Værøy er et godt eksempel på 

dette. Da blir det bedre for miljøet å rydde, før slitasje av vær og vind skaper mer forsøpling, og mer 

ressurseffektivt enn å bruke tid på å finne forurenser og kreve inn beløpet til rydding.  

Oppryddingen gjelder herreløst avfall, derfor vil næringsaktører som rydder på oppdrag for en grunneier eller 

en næringsaktør i utgangspunktet bli regnet som en næringsdrivende, og ikke som en frivillig aktør. Da vil 

regelverk for næringsaktører gjøre seg gjeldende, da man har en forurenser som betaler. Her er det mange 

gråsoner, men tre faktorer er spesielt viktige å forholde seg til i denne vurderingen; 1) om avfallet har 

oppstått som følge av grunneiers eller næringsdrivendes aktivitet, eller om dette kommer sjøveien og 2) om 

en bedrift støtter en skoleklasse eller idrettslag, eller dette er midler som ryddeaktør «krever» for arbeidet og 

etter hvert vil også 3) om aktiviteten er konkurransevridning gjøre seg gjeldene.  

Vi ber også om at områder som er forurenset med miljøgifter/farlig avfall håndteres av fagfolk, og ikke av 

frivillige. Håndtering av farlig avfall setter krav til kursing, emballering og transport, og krever derfor en annen 

og mer kostnadskrevende oppfølging enn avfall fra tradisjonell strand- og kystrydding på land.    

Gjennom midler fra Miljødirektoratet har Lofoten Avfallsselskap IKS også kunnet gjennomføre rydding på 

utilgjengelige steder, i hovedsak med bruk av RIB.  

Lofoten har en gunstig beliggenhet for å studere marint avfall, siden det er noe forskjell i sammensetning av 

det avfallet som kommer fra innersiden, i forhold til yttersiden av Lofoten. Noe som kan gi indikasjoner til 

forurensningskilden. På grunn av at det er funnet svært mye emballasje fra drikkevann av merker som ikke 

selges i Norge, har vi valgt å skille på norsk og utenlandsk design når det gjelder drikkeflasker i plast i den 

tro at det kan gi noen indikasjoner på opphav. Et interessant aspekt er også terrengtyper, da det ikke er bare 

strender som ryddes. 

I 2017 har det kommer flere aktører som ønsker å rydde marint avfall i Lofoten. Noen på eget initiativ, andre 

med støtte fra Miljødirektoratet eller andre aktører. Vi oppfordrer til å holde en dialog med en lokal 

ryddekoordinator, som i dette tilfellet er Lofoten Avfallsselskap IKS, slik at det er mulig å ha en koordinering 

på arbeidet. Med en felles målsetting og en renere natur, burde samarbeid være en forutsetning.  
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I 2018 åpner Oljevern- og miljøsenter i Lofoten, og vi har store forventninger til det.  

Men det er viktig å ikke glemme at arbeid med marint avfall må gjøres på mange hold, ikke bare prosjekter – 

men det må settes av midler til forvaltning også. Husk det politikere, når budsjettkronene skal settes.    

Per nå er imidlertid strand- og kystrydding dominert av dugnad og frivillighet – og vi takker spesielt alle som 

har bidratt her i Lofoten.  

Vi kunne ikke gjort dette arbeidet alene, og benytter anledningen til takke alle samarbeidspartnere og 

ryddedeltakere i Lofoten. En spesiell takk til Kystvakten, som gjør en formidabel jobb med å hente avfall fra 

svært utilgjengelige steder! 

En ekstra stor takk også til Miljødirektoratet som har bidratt med midler for å finansiere arbeidet med strand- 

og kystrydding, og Fylkesmannen i Nordland for bidrag til å etablere Clean Up Lofoten. 

Monica Kleffelgård Hartviksen har vært prosjektleder, gjort betraktningene, lekt med tall og forfattet denne 

rapporten.  

Ønsker du mer informasjon om LAS og engasjementet i arbeidet mot forsøpling generelt og marin forsøpling 

spesielt, finnes mer informasjon på www.cleanuplofoten.no eller du kan ta kontakt med oss. 

 

Leknes, Januar 2018 

 

Monica Kleffelgård Hartviksen 

Informasjons – og kvalitetsleder 

Lofoten Avfallsselskap IKS 

 

 

 

Clean Up Lofoten skal være et «paraplyprosjekt» med mange forskjellige tiltak for å få slutt på den andelen 

av forsøplingen som oppstår lokalt, i tillegg til rydding av kystlinja for marint avfall. 

Gjennom arbeidet med strandrydding og registrering av funn ser vi at det er mange kilder, noen langreiste 

og noen kortreiste.  Det er forskjellige løsninger for å hindre at forsøpling oppstår; holdninger må endres, 

kunnskapen økes, løsninger utbedres, rutiner lages og løsøre sikres bedre i vær og vind, og prosjektets 

fokus blir å være motivator og koordinator for å få dette til. Prosjektet har en planlagt varighet på 5 år, og 

hadde oppstart i 2015. En fullstendig oversikt over hva prosjektet gjør og er, kan man se på 

www.cleanuplofoten.no eller man kan følge på www.facebook.com/cleanuplofoten 
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2 Sammendrag 

Rapporten er utarbeidet av Lofoten Avfallsskap IKS og gir en oversikt over de resultatet av strand- og 

kystryddeaksjonen i Lofoten i 2017, med noen historiske sammenligningstall. Rapporten er utarbeidet med 

tilskudd fra Miljødirektoratet. Tallmaterialet er innhentet av frivillige, og har et stort omfang på et relativt 

begrenset geografisk område, som håper å tro vil kunne bidra med indikasjoner og kunnskap.  

Årets strand- og kystryddekampanje var den sjuende i rekken. Selv om de fleste rydder på våren, så ryddes 

det i praksis fra begynnelsen av april til slutten av oktober (så lenge det ikke er snø). Lofoten Avfallsselskap 

IKS (heretter kalt LAS) inviterer Lofotinger til å bli med på ryddedugnad, der de ved å registrere funnene på 

et skjema får levere avfallet gratis, og hvor vi bistår med henting på renovasjonsruta hvis det er behov for 

det. Vi har også gjennomført rydding på utilgjengelige steder i år, og har fått bistand av Kystvakten til henting 

i tillegg til at MS Miljødronningen har bidratt. 

I selve kampanjen har vi i år tatt imot 46 724 kg avfall, herunder også en bøye fra Værøy og en større 

ryddeaksjon på Svellingen. Fordelt på totalt 125 ryddeaksjoner har 1353 personer deltatt, og en kystlinje 

på nesten 117 km er ryddet!  

Siden vi tidligere år «bare» har hatt rydding langs kystlinja i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og 

Vågan, er det interessant å sammenligne årets tall med tilsvarende historiske tall. Siden 9 aksjoner var 

dykkeraksjoner har vi i dataanalysen i denne rapporten i hovedsak forholdt oss ryddetall på land. 

Med utgangspunkt i de 4 kommunene som avfallsselskapet virker i blir resultatet 34 844 kg marint avfall, 

mot 43 800 kg i 2016! Det synes vi er et kjempepositivt resultat siden både antall ryddeaksjoner og ryddet 

distanse har økt! Vi håper dette betyr at det er mindre nytt avfall, og at det historiske avfallet er fjernet. I 

dette området ble 114 av ryddeaksjonen gjennomført, der 49 lokaliseringer ble ryddet for første gang, og 

65 lokaliseringer har blitt ryddet tidligere. Fordelingen mellom innersida og yttersida er henholdsvis 64 og 50 

ryddeaksjoner. Ryddet distanse er 110 765 meter eller 110 km. Dette er en økning på 18 km fra 2016. Antall 

deltakere som har deltatt er 1139 ryddere, som utgjør en økning på 198 personer fra i 2016. Det er 

registrert 51 631 artikler, som er en nedgang fra 2016  

 

Den kommunen som hadde flest ryddeaksjoner i år var Vestvågøy med 49 aksjoner.  

Den artikkelen som det er ryddet mest av er korte tau mindre en 50 cm (inkl. bøtingskapp) som utgjorde 

15,8 % av funnene. Denne artikkelen lå på topp i 2016 også, men da med hele 23% av funnene. Den 

artikkelen det er funnet nest mest er drikkeflasker i plast med utenlandsk design, med 10,4% og som en god 

nummer 3 er isoporbiter over 5 cm med 9% 

I løpet av avfallsselskapets engasjement innen strand- og kystrydding er det samlet inn nesten 180 tonn 

avfall siden oppstarten i 2011. 
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3 Innledning  

Arbeidet med strandrydding i Norge tok for fullt av i 2017 etter at Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra i 

februar gav konsekvensene av marint avfall et «ansikt». Etter mediedekningen av denne hendelsen vet 

«hvermansen», uavhengig av alder, hva marin forsøpling er.   

Arbeidet med rydding av marint avfall i Lofoten har pågått i mange år, slik at økningen i engasjement nok har 

vært litt lavere. Men et større engasjement i samfunnet aktualiserer ytterligere viktigheten av koordinering.  

LAS tilbyr å ta imot marint avfall gratis hvis man fyller ut hva man finner i vårt skjema. Det er viktig å gi 

beskjed på forhånd før man setter i gang med ryddingen, både fordi vi ønsker å informere, og få avklart 

behovet for transport av avfallet. Det er et mål å få avfallet inn til godkjent mottak, og det medfører da f.eks. 

klargjøre avfallet for henting, eller kanskje man må utsette aksjonen til man få større omfang og det kan 

lønne seg å benytte helikopter eller kalle Kystvakten ut for transportoppdrag. Dette er et tilbud til frivillige 

ryddere. Ved å fjerne barrierer som at man må betale for levering og transport av avfallet man rydder, ønske 

LAS å bidra til større rydde engasjement.     

Når man registrerer seg på forhånd, og får OK, så tar vi ansvaret for det avfallet som er ryddet! Det har 

skjedd, dessverre, at noen har ryddet uten å være registrert, for så å dumpe avfallet på noens eiendom, eller 

la det stå igjen over vinteren fordi man ikke fikk fraktet det ut. Som igjen resulterer i at avfallsselskapet får 

«skylda». Dette er det siste vi ønsker, derfor er det så viktig at den som rydder også må tar ansvar for at 

avfallet blir hentet. Og det er faktisk bedre å rydde avfallet i terrenget versus å måtte rydde opp en haug 

avfall etter andre, dessuten så blir det lett lagt på mer «på farten»-avfall hvis det alt ligger i en haug, i stedet 

for å bære med seg avfallet tilbake i sekken.    

Marint avfall er såkalt herreløst avfall fordi det er vanskelig å finne ut hvem som har kastet avfallet, og det 

ligger i et område som ingen tydelig har ansvar for. Unntaket er private grunneiere, hvor vi har sagt at om de 

har typisk marint avfall så kan de få levere dette i denne ordningen. Næringsaktører med rydding som 

primæraktivitet må som hovedregel betale for det marine avfallet, slik dagens refusjonsordning er organisert.  

Året 2017 har LAS fått midler fra Miljødirektoratet til mottak og enkel innhenting av det marine avfallet, i 

tillegg til koordinering av ryddingen og skriving av denne rapporten. Rydding på utilgjengelig steder er også 

et prosjekt vi har fått midler til i år.  

Vi har fortsatt fokus på registrering av avfallet, og vi ser det er forskjell i sammensetningen når man rydder 

på forskjellige steder. I år har vi også fått noen dykkeraksjoner inn, hvis avfall er svært forskjellig fra det vi 

finner på land, og vil derfor bli holdt utenfor analysen.  

Over tid vil man også kunne se om det er noen endringer i avfallets sammensetning, og forhåpentligvis kan 

det gi en pekepinn på om kildetilførselen avtar eller øker. Siden Lofoten har så mange ryddesteder over flere 

år, burde det være mulig å se på disse stedene om man kan se noen mønstre.  

Lofoten ligger slik til at det mottar avfall både fra Den Norske Atlanterhavsstrømmen og Golfstrømmen, mye 

kommer altså langveis fra, men noe oppstår også lokalt, og det er den lokale andelen man tar spesielt tak i 

gjennom prosjektet Clean Up Lofoten.  
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3.1 Målsetting 

 

Hovedmålet for ryddeaksjonen er: 

 Å rydde mest mulig marint 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. 

4 Prosjektgjennomføring  

4.1 Kommunikasjon for å nå potensielle frivillige 

ryddere 

Etter 7 år med rydding av marint avfall i Lofoten begynner kampanjen å få preg av rutine. Ordet sprer seg til 

nye potensielle frivillige når man ser resultat av hva som gjøres. Hvert år er målet å motivere flere deltakere 

til økt ryddeaktivitet, men vi forstår også at dette henger sammen med hvor mye avfall som faktisk er det ute 

og som trenger å bli ryddet opp.  

Vi merker en økt kjennskap til strand- og kystrydding i Lofoten, men vi merker enda mer at fokus og 

kjennskap har økt betraktelig i hele Norge. Medieinteressen har økt, og diverse forum på sosiale medier tar 

også sin plass. Dette kollektive fokuset som har blitt i samfunnet, gjør også at der er flere aktører på banen, 

også utenfra Lofoten, men som ønsker å rydde her. Siden lokalkunnskapen da ikke blir like stor, tar mange 

av dem kontakt med oss for hjelp, og spør etter steder hvor det er behov for å ryddes.  

Internett er derfor en viktig kanal for å spre informasjon. På www.cleanuplofoten.no har vi informasjon om 

hvordan man går frem, og resultater fra tidligere år. I løpet av 2017 har landingssiden for strand- og 

kystrydding hatt 672 unike visninger. Her ligger det også ryddeskjema tilgjengelig, og informasjon om 

hvordan vi definerer ulike typer fiskeriutstyr. 

For å få folk inn på nettsiden benytter vi Facebook aktivt, p.t. er det 1192 følgere. Her deles aktuell 

informasjon fra prosjektet, samt at eksterne relevante saker også deles. Når man søker etter frivillige til 

rydding på utilgjengelige steder, opprettes arrangementer på Facebook, hvor man kommuniserer til 

interesserte. 

Som «gulrot» utlyses det også i år en premie på kr 10 000,- blant de ryddelagene som har ryddet over 20 kg 

og levert korrekt utfylte skjema over funn.  

 

Redaksjonell presseomtale er en viktig kanal for å nå ut til målgruppen, og ikke minst fra lokale/regionale 

media også. Med kunnskap lokalt økes tilhørigheten bland leserne, og man blir mer oppmerksom både på 

egen adferd og hvor problematikken oppstår. Stand- og kystrydding i Lofoten har imidlertid eksistert noen år, 
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slik at det ikke har like stor nyhetsinteresse som i starten, men da det fortsatt er et aktuelt tema i samfunnet 

er viktig at mediene bidrar til å forankre dette lokalt.  

Ut over dette kan man benytte mer kommersielle metoder som annonsering, uadressert post, og annen 

kommersiell plassering. Men dette er et område hvor det er bevilget lite midler til denne type 

kommunikasjon, og derfor må man heller være mer kreativ.  

Gjennom LAS har prosjektleder også en del foredrag i skoleverket som en del av offentlig informasjon som 

avfallsselskapet tilbyr. I slike settinger er det også aktuelt å nevne marint avfall og problematikken rundt 

dette i større eller mindre grad etter faglærers ønske, og alderstrinn.     

4.1.1 Triggere for rydding 

Det mest effektive midlet for å «trigge» en ryddeaksjon, er en godt forsøplet strand i umiddelbar nærhet. 

Men når det blir «renere» med mindre avfall å se, så blir det også mindre innsats. Dessuten så rydder folk 

helst områder de har en tilhørighet til, enten det være seg boområde eller rekreasjonsområde. 

 

4.1.2 Turister som frivillige 

Vi merker en pågang på turister som vil rydde, og vi hører titt og ofte forslag om at man skal kunne benytte 

turistene mer i ryddearbeidet. I Clean Up Lofoten har vi hatt med oss turister på RIB-tur med rydding flere 

ganger, og de gjør en kjempeinnsats.  

Prosjektleder mener likevel at det er viktig å skille mellom å rydde kystlinjen systematisk ved hjelp av turister 

og å gi turister en opplevelse og kunnskapsøking ved å delta i ryddearbeidet.  

De turister som tar kontakt med oss har nok hørt om oss via venner og bekjente, samt at utleier av 

overnatting tipser.  

Et problem er det at turister i enkelte områder begynner å rydde i egenregi, uten at det er avtalt noe henting 

eller at disse har sekker. Dette opplever man spesielt på populære utfartssteder som Kvalvika/Vestervika. 

Tanken er god, men det er lite hyggelig å plukke en haug med avfall, som gjerne blir et alibi for å legge fra 

seg eget avfall i tillegg, eller slenge «visittkortet» sitt oppi, som var tilfellet på Eggum, et annet sted vi måtte 

rydde opp etter en aksjon som var i 2016, og hvor transport ikke var avtalt.  

  

Forlatt avfall ved Reistet, Eggum, Vestvågøy Ferdig pakket, og klargjort for henting.  
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4.1.3  Informasjon for å minimere sjansene for feilregistrering 

 

Når man finner artikler, så kan man komme i 

tvilstilfeller for hva man skal registrere dette 

som.   

Fiskeriutstyr dekker flere slike artikler. I år har 

vi f.eks. laget en forklaringsfolder.  

En liten kuriositet er at korkene (nede i venstre 

hjørne) trolig er benyttet til sildefiske og ble 

benyttet frem til starten av 70-tallet, ifølge en 

av dem som var med og ryddet i år. Vi finner 

mange av dem på yttersida, men trøsten er at 

det ikke er noe nytt tilsig. 

 

 

 

 

Informasjon om hva som er hva av fiskeriutstyr. 
 

 

4.2 ”Strandrydderene” 

I 2017 er det 1353 personer som har deltatt. Tallet er ikke «unike» ryddere, da man kan delta på flere 

ryddeaksjoner og bli tellet flere ganger.  Dette er en økning på 409 stykker fra i 2016, og økningen skyldes 

både flere ryddeaksjoner, og at flere skoleklasser har deltatt.  

De 125 ryddeaksjonene har i snitt 10,8 person som rydder, men totalt består ca. 40% av ryddeaksjonene av 

1-3 personer og hever vi til 10 personer eller færre, så er vi nesten på 70%. Bare 14% av aksjonen består av 

20 personer eller flere, der den aksjonen med fleste deltakere var Lofoten Folkehøyskole med 120 personer 

og rydding på Store Svellingen.    

Av skoler har følgende deltatt på ryddeaksjoner i regi av LAS: Vest-Lofoten VGS, Aust- Lofoten VGS, 

Ørsnes Privatskole, Lofoten Folkehøyskole og Leknes barneskole. 

I år har det også vært en annen type aktører ryddere i Lofoten. Vi nevner prosjektet Clean Up Paddling, som 

har fått egne midler fra Miljødirektoratet og som har hatt med seg frivillige ut og ryddet i egen regi, de har 

dekket transport av avfallet selv, men har levert avfallet gratis til avfallsselskapet. Prosjektet «In the same 

boat» er et annet prosjekt som har base et annet sted i landet, og kommer med seilbåt med mannskap for å 

rydde i Lofoten både på strender og under vann, det samme gjelder M/S Miljødronningen.   
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Siden så mange ungdommer deltar gjennom opplegg med skolen, er vel den typiske strandrydderen i 

Lofoten relativt ung og under utdanning. Ser vi på den typiske ryddeaksjon, så er så består de fleste av godt 

voksene personer, og har tilhørighet til området.  

Det er også en del turister som rydder. Dette er personer som gjerne har kommet i kontakt med oss 

gjennom private relasjoner til folk som bor i Lofoten, og som har vært her i forbindelse med ferie eller jobb.  

 

Elever fra Naturbruk linja ved Vest-Lofoten 

VGS har pause etter masse rydding. En 

dyktig gjeng som har bidratt mye i år. Her 

stiller de som mannskap i RIB, til Vestervika. 

 

  

 

Strandrydding er også god trening! Her fra 

ryddetur til Refsvika.  

  

 

En god del av avfallet ligger i tangen, men 

med dedikerte ryddere skal mest mulig med! 

Også fra Refsvika. 

 



Clean Up Lofoten  Rapport Rydding av marint avfall 2017 

-13- 
   Lofoten Avfallsselskap IKS 

 

4.3 Tidshorisont  

Vinteren 2016/17 var snøfattig her nord, og arbeidet med ryddingen kom tidlig i gang. Men sommer har det 

vært litt dårligere vær, og flere av RIB turene måtte avlyses på grunn av dårlig vær.  Strandryddeuka er en 

kommunikativ trigger for rydding mot enkelte grupper, men i praksis finnes det grupperinger som rydder ¾ 

av året.     

Men både fordi vi har en tradisjon for rydding på våren, og fordi vi ønsker det rent etter vinterstormene og før 

sommeren, som vi gjerne nyter i uterommet, holder vi fortsatt en knapp på våren som ryddesesong nummer 

én for de fleste ryddeaksjoner.  

Der vi har hatt egne aksjoner for rydding på utilgjengelige steder, hvor vi har vært avhengig av RIB-

operatører og frivillige har nok ledig kapasitet vært den største hindringen. På grunn værforhold er nok 

sommeren den ideelt sett beste tidspunktet for å komme i land. Det samme gjelder muligheten til å få med 

seg frivillige, da man kan benytte Lofotinger på ferie, andre turister og tilreisende som ryddemannskap. Det 

fordrer imidlertid at man får et eget ryddekorps med utstyr, siden RIB-operatørene har nok å gjøre i 

turistsesongen. I forhold til terrenget, så er det fortsatt vår og høst som er mest aktuelt, så fremt man skal 

rydde steder hvor det også er avfall i gresset og ikke er erfarne. Når man har ryddet en stund, vet man etter 

hvert hvor man skal lete også i gresset. Steder med strand eller stein kan ryddes når som helst.   

 

Fra Bakjorda: Jo da, dette er 

fortsatt strand- og kystrydding. 

Avfallet blåser opp på land og 

legger seg i terrenget, mellom 

steiner og i kliper. Mye jobb å 

«grave» det frem, og viktig å 

husk at for hver meter 

kystlinjeryddet, er det mange 

m2, også inn i terrenget.   

 

4.3.1 Helårlig koordinering av strand og kystrydding 

På grunn av det økte omfanget og flere aktører på banen som også krever oppfølging, så har arbeidet med 

koordinering blitt en helårsgeskjeft! Der det tidligere var mest å gjøre om våren og høsten – har det i 2017 

vært et stort trøkk også på sommeren.  

Dette aktualiserer behovet for en styrket forvaltning i flere ledd. Behovet for at strandrydding ikke forblir 

prosjektbasert, men en linjeoppgave, er absolutt aktuelt. Det gjelder både egenerfart koordinering av selve 

strandryddingen, på vegne av avfallsselskapet, men også kommune for å finne infrastrukturelle løsninger for 

å få tilstoppet kildene, og aktører som har utøvende myndighet. Når prosjektmidler tildeles burde det 

medføre flere midler til forvaltning også.  
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4.4 Økonomi, arbeidsfordeling og rammebetingelser  

4.4.1 LAS    

Avfallsselskapets «mandat» i Strandryddeuka er å tilrettelegge for ryddeaksjoner som er påmeldt og ta 

ansvar for avfallet som er samlet inn, samt samle informasjonen i denne rapporten slik at kunnskapen kan 

bidra til bedre opprydding og identifisering av kilder og situasjoner hvor avfallet oppstår.  

Også i år har vi mottatt midler fra Miljødirektoratet til arbeid med marin forsøpling. Dette er søknader som 

må sendes hvert år, og aktiviteten er derfor prosjektbasert. Det betyr i teorien at vi ikke vet hvilke midler og 

aktiviteter som kan gjennomføres fra år til år. I praksis gir LAS en sikkerhet, ikke minst likviditetsmessig, som 

gjør at man kan legge noen planer frem i tid, men omfanget avhenger av hvilke midler som blir tilgjengelig.  

Kostander som påløper for mottak av avfall (inkl. behandling), enkel transport der transportør kan ta med 

avfallet ved å løfte det ombord, og mer omfattende transport der man må bruke lastebil med 

kran(storsekker) til et ryddested, og/eller det er så store mengder at man må kjøre ut container. Det kan 

også være at man trenger båttransport, som må arrangeres på spesielt utilgjengelige steder, eller helikopter 

hvis det er det transportmidlet som er mest hensiktsmessig. I tillegg kommer bruk av ressurser for 

koordinering, informasjon og rapportskriving.  

Det er imidlertid svært vanskelig å budsjettere på forhånd de kostnadene som kommer etter den den frivillige 

innsatsen til rydding. Siden vi er avhengig av dugnad, har vi på forhånd ingen anelse hva oppslutningen blir, 

hvor mye marint avfall som blir ryddet og hva som trenges av transport.  

LAS bidrar også med kr 5000,- til premie blant ryddelagene og med drivstoffkostnadene til dugnadsturen 

som gjøres sammen med Aqua Lofoten Coast Adventure til Refsvika.  

4.4.2 Andre aktører som bidrar med transporttjenester 

Kystvakten er en fantastisk behjelpelig og bistår med uthenting av marint avfall på utilgjengelige steder, og 

har i år bidratt i å hente 12 940 kg. I år har også MS Miljødronningen tatt kontakt, og ønsket å bidra med noe 

henting. De hentet kostnadsfritt 3774 kg. Vi takker for begge bidragene. 

 

Men disse tallene påvirker også slutt kostnaden med å gjennomføre innhenting av avfall. Hvis ikke aktører 

som dette har kapasitet, ville kostnaden blitt mye dyrere for oss lokalt.   

      

4.4.3 Kommunene 

Servicetorget på rådhusene er en viktig formidler av skjema og sekker til strandrydderne, i tillegg har 

kommunene egen kontaktperson for Strandryddeuka. Det meste av dialogen går direkte mellom LAS og 

servicetorget under selve Strandryddeuka, mens kontaktpersonen i kommunen holder dialogen i 

planleggingsfasen.   

Informasjonsdelingen fra servicetorget i kommunene er først og fremst reaktiv, det vil si at det er folk som i 

utgangspunktet allerede har planer om å rydde, som tar kontakt. 
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Kommunene er også kontrollorgan i forurensnings – og forsøplingssaker, og besitter mulighet for sanksjoner 

der forurenser er kjent, i tråd med ”forurenser betaler”-prinsippet. I tillegg er det viktig at kommunens 

representanter besitter kunnskap om kilder og diffus forsøpling, med tanke på infrastruktur, vedlikehold og 

nyutvikling innen både avløp/kloakk og utsetting av avfallsdunker. 

En viktig del av samarbeidet med kommunen er informasjons- og erfaringsutveksling, slik at man både kan 

jobbe bedre sammen, og jobbe forebyggende på hver sin kant. Forsøplingssaker og dumping av avfall blir 

meldt til kommunens miljøavdeling, herunder også eventuelle bålplasser som blir benyttet til ulovlig brenning 

av avfall. 

4.4.4 Sponsorer og andre midler 

 

Også i år har Aqua Lofoten Coast Adventure bidratt med en RIB tur til yttersiden av Lofoten. Det ble tur til 

Refsvika i år.  

Toyota Nordvik bidrar med halvparten av premien på kr 10 000,-, som trekkes blant ryddelagene. 

Vi fikk positiv respons fra Kystvakten og MS Miljødronningen bidra med transport av avfallet inn til farbar vei. 

Midlene fra Miljødirektoratet for det prosjektet var kr 180 000,- og dekker sekker, transport og mottak av 

marint avfall. I tillegg kom midler til koordinering og skriving av denne rapporten (og noen andre prosjekt). 

Vi har også fått midler til å rydde utilgjengelige steder 

4.4.5 Kostnadsoversikt uten arbeidstid 

Kostnadsoversikt for rydding av marint avfall, eks mva.:  

Artikkel  Antall Kostnad 

Utlegg sekker:   

m3 (210 stk) à kr 85,- 210 17 850 

sekker 2,30 6000* 13 800 

Mottak avfall  
 

Reg i kampanjen á kr 2,-* 46 724 kg 93 448 

Utlegg transport til avfall  53 155 

Sum  178 253 
*Den kronesats pr/kg som Hold Norge Rent benytter, og som vi har valgt å benytte som en rettesnor på pris. 

Dette er kr 0,50 lavere enn i 2016 og medfører da selvsagt at utgiftene synker tilsvarende. 

Summen av direkte kostnader til Strand- og kystryddekampanjen er i år 178 253,- kr. Det er lavere enn i 

2016 noe som i hovedsak skyldes at vi i år slapp å benytte helikopter, takket være Kystvaktens innsats!  

Dette gir en snittpris per ryddet kg på kr 3,80 

Arbeidstid på prosjektleder er ikke inkludert i denne oversikten. LAS har fått midler til noe av dette arbeidet, 

og eventuelle kostander utover dette dekkes inn fra LAS sitt overskudd fra næringsvirksomhet ettersom 

husholdningsavfall innhentes etter selvkostprinsippet. Det er et viktig poeng at ikke abonnentene betaler for 

strand- og kystryddekampanjen, men heller bidrar med innsats i ryddingen.  
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4.5 Gjennomføring forøvrig:  

4.5.1 «Bli med i trekningen av kr 10 000,-» 

 
Hvert år trekker vi en vinner blant alle ryddeaksjonene som har bidratt, og så har registrert funnene i skjema 

og ryddet minimum 20 kg.  

 

Hvis man har ryddet svært mange små plastbiter, vil man ikke kunne komme opp i 20kg, men vi har da 

åpnet for at man kan utvise skjønn. I år var det ingen slike tilfeller. Og selvsagt kan heller ikke de 

ryddeaksjonene med RIB i regi av LAS/Clean Up Lofoten, heller ikke med i trekningen.  

En organisasjon, grendelag eller skoleklasse er eksempler på grupper som kan vinne pengene. Er det en 

privatperson eller en bedrift/avdeling som har ryddet, må de gi premien til et veldedig formål tilhørende i 

Lofoten.  

Trekningen ble utført direktesendt på Facebooksiden til Clean Up Lofoten, slik at man kan se at trekningen 

er nøytral. Det er en fordel når man bor i områder der mange kjenner til hverandre. 

Det var Beathe Dømbe som ble trukket ut som vinner i år og som vant kr 10 000,- for ryddingen av 

Skagensanden, Flakstad Kommune. Siden Beathe er en privatperson, gav hun penge videre til Dagsenteret 

for psykisk helse i Flakstad kommune. Premien er gitt av Toyota Nordvik avd. Leknes og Lofoten 

Avfallsselskap IKS.  

 

 

Beathe Dømbe ble 

årets heldige vinner i 

trekningen blant 

ryddelagene, her under 

overrekkelsen av 

premien som dekkes av 

Toyota Nordvik avd. 

Leknes og LAS. Beathe 

i midten, flankert av 

Tore Høyen og Monica 

Kleffelgård Hartviksen. 

Foto: Kai Nikolaisen, 

Lofotposten  
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4.5.2 Erfaringer fra årlig RIB-dugnadstur  for abonnenter 

 
Årets RIB tur ble gjennomført lørdag 20. mai og gikk til selve Refsvika. Denne turen er en spleisetur mellom 

LAS og Aqua Lofoten Coast Adventure, da den også inkluderer tur med autorisert guide til Refsvikahula med 

hulemalerier fra steinalderen, samt informasjon om kulturhistorie langs gamle bosettinger i området. 

12 stykker ble trukket ut blant hele 59 påmeldte. Trekningen av de 12 ble gjennomført med videofilming og 

publisering pr. facebook.  

Å rydde i Refsvika ble i år en ekstra hyggelig opplevelse. Det er ryddet i området tidligere, og vi brukte 

denne gangen mye kortere tid enn vi har gjort tidligere år, da vi har gjort grunnarbeidet tidligere. Selve 

«vedlikeholdet» gikk mye raskere. Det ble ryddet 9 m3 sekker, som ble estimert til 946 kg ut fra 

gjennomsnittsvekt (per storsekk) fra det Kystvakten hentet.   

 

Klare for tur – Avreise fra Reine!  RIB er gøy, og spennende å høre stedets 
spennende kulturhistorie fra guiden.  

 
 Det er vekslende terreng i området, og både steinur, gress og stranden ble ryddet.   
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Strandrydding er god trening!   «Kills all known germs»……..!! 

 

 

 

Fulle oljekanner er en gjenganger  Dette lokket hadde kinesiske bokstaver på seg.  

 

 
Vodkaflasker finner man også med jevne 
mellomrom. 

 En spade til lå skuffe is med. 

 

Et gammelt steingjerde viste seg å «fange» 
masse plastfasker som har blitt blåst opp fra 

havet .   

 Ja da, bålkos hører med!   
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4.6 Registrering av avfall 

En viktig del av ryddearbeidet er registrering av hvilket avfall man finner. I LAS føler vi det er viktig å få 

tilpasset skjema til de forhold vi observerer, for å få mest mulig kunnskap ut av registreringen. Derfor er det 

også i år noen små tilpasninger for å få et best mulig bilde for å identifisere kildene. Ryddeskjema ligger 

også som vedlegg til rapporten. 

  

  
I LAS valgte vi følgende endringer: 

 Endret i kategorien isopor fra >10 cm2 til >5 cm2 for å ha felles registrering som Hold Norge Rent. 

 Garn, trål og snurrevad er tre ulike fiskeredskap som brukes til forskjellig fiske, og Norges Fiskarlag 

ønsker å se hvilke type fiskeredskap som havner her. Trål og snurrevad er imidlertid så vanskelig å 

se forskjell på for folk flest, og de ble derfor slått sammen i en kategori. 

 Biomedier/rensefiltre, sprengtråd og nurdles/«jomfrutårer» har kommet med på skjema. 

 Andre plastkanner (enn olje- og bensin), fordi det var mange kanner som var vanskelig å 

identifisere bruken av, og ikke bare til olje eller bensin. 

 Fjernet spørsmål om det er mye eller lite uidentifiserbare plastbiter. 

Innspill til ytterligere endringer: 

 Det blir ryddet en del hansker, som i dag blir registrert under «klær», men burde stå som egen 

kategori. I hovedsak fiskerhansker. 

 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. 
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4.7 Transport av avfall 

Alle som deltar i Strandryddeuka oppfordres til å ta med avfallet selv, hvis de kan. Det er imidlertid et behov 

for mange med assistanse til transport av avfallet.  

Dette har tidligere fungert greit ved at våre samarbeidspartnere har tatt med seg avfallet når de har kjørt 

renovasjon, slik at enkeltturer har vært unngått i det lengste for å holde kostandene nede. Men vi får stadig 

tilbakemelding om at når avfallet kommer sammen med restavfallet så blir det merarbeid i mottaket, derfor 

har mye av avfallet blitt hentet med egen bil.  

Det har i år ikke vært benyttet helikopter.  

Fordelingen av båttransport fra utilgjengelige steder fordeler seg slik:  

SUM: Kystvakten  12940 

SUM: MS Miljødronningen  3774 

                                                                  Tabell 4.1 

 

 

Her hentes bøya fra Værøy. Denne har vært 

til besvær lenge, da den ikke lengre er intakt. 

En hilsen til Bo Eide i Tromsø kommune, 

spesielt som har jobbet så hardt for å få 

fjernet nettopp denne.  

 

 

 

 

 

 

Storsekker/m3-sekker er et kjekt hjelpemiddel til   uthenting av 

avfall fra utilgjengelige steder. Her har 

KV Magnus Lagabøte lagt til kai ved Leknes Havn for å sette i 

land avfall fra yttersida av Lofoten, samt bøya fra Værøy. 

 

Begge foto: KV Magnus Lagabøte 
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4.8 Erfaring fra rydding av utilgjengelige steder (RIB tur) 

Dette er 3 året som vi rydder det vi har valgt å kalle utilgjengelige steder, og dette året har vi i tillegg til 

Yttersida også ryddet på innersida, i området utenfor Stamsund/Valberg (Bakjordsøyene). Vi trodde det 

skulle det skulle gå relativt raskt, da det var lite avfall å se, men det viste seg å være svært mye mer i 

vegetasjonen, og til sammen ble det hentet ut 20 m3. Disse øyene har ikke vært ryddet tidligere.  

Erfaringen vår tilsier at øyene er ganske enkle å komme seg til, da det er kort reisevei, og en leside hvor 

man kan komme i land ved noe vind/bølger. Det er derimot svært arbeidsomt å få ryddet hele området rent. 

Dette er forskjellig fra yttersida, hvor det er lengre reise veg og man må ha svært gode forhold for å komme 

seg i land, og ut i båten igjen. Været snur dessuten fort, forholdet mellom flo og fjære kan by på utfordringer. 

Når terrenget er strand, rullesteinstrand eller steinur er det derimot svært mye enklere å rydde, selv om man 

til tider må klatre litt mer. 

 

4.8.1 Gradering av utilgjengeligheten. 

Vegetasjonen og beliggenheten vil derfor begge påvirke mengden avfall og tiden det tar å rydde dette, vil 

variere.  

Gjennom Clean Up Lofoten har vi tidligere spilt inn behovet for en profesjonalisering av strandryddingen. Og 

her ser vi kanskje behovet for å kategorisere områdene ut fra vanskelighetsgrad for rydding. Bakjordsøyene 

er utilgjengelig fordi vi det er ikke er meldt frivillig initiativ til ryddeaksjoner i området, og fordi man trenger 

båt for å komme dit, og båt for å få fraktet avfallet ut. Yttersida er utilgjengelig fordi det er vanskelig å komme 

seg dit selv med båt. Det kreves svært god kompetanse om strømforhold og terreng for å komme seg på 

land. Det er også til tider krevende terreng å rydde i og ikke minst frakte avfallet slik at det i praksis blir flere 

små depot for uthenting av Kystvakten eller helikopter.        

Enn så lenge så er det frivillige som har blitt benyttet. Vi opplever en stor positivisme i å gjennomføre turer, 

men utfordringen er at både mannskap, vær og RIB-tilgjengelig på samme tid. Det oppleves som at 

Yttersida nok er noe mer eksotisk, da det er lettere å få med frivillige hit.    

En trosse frigjøres fra vegetasjonen.  Avfall plukkes enkelt mellom steiner. 
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4.8.2 Utstyr som er praktisk å ha 

På store strender behøves spade for å grave frem større garn, snurrevad og tau. Man trenger nok 

storsekker som man kan ha avfallet i. Man trenger kniver, gjerne med sagblad, for å få kuttet løst tau og 

annet fiskeriredskap.  

Det er mye ulendt terreng, og det kreves stor kunnskap om føring av båt, strømforhold og lokalkunnskap.  

4.8.3 Resultat 

17 298 kg ble ryddet gjennom rydding på utilgjengelige steder! Det utgjør nesten halvparten (46%) av 

avfallet som ble ryddet i år (korrigert for dykkeraksjoner og bøya på Værøy)! 

Rydding med RIB stod for 9321 kg på yttersida av Lofotodden, med gjennomførte ryddeturer til Helle, 

Stokkvika-området (2 dager) og Kollhellarsanden, Kjellsneset, Gjervika (2 dager), Vestervika på Yttersida av 

Lofoten. 

Rydding med RIB på Bakgjordsøyene Svinøya, Stegeløya, Austerøya og Vesterøy) utgjorde en vekt på 

1797 kg 

I tillegg var også noen midler til: 

Vest Lofoten VGS/Lofoten Maritime fagskole, ved Naturbruk linja, som ryddet i området Fallkråa- Barstind- 

Ure (Vestvågøy), med et vektresultat på 860 kg. 

Lofoten Folkehøyskole ryddet Store Svellingøy med et vektresultat på 2580 kg. 

June Grønseth og Kyrre Pettersen for rydding på noen av Laukvikøyene, med et vektresultat på ca. 2740 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS News var også med på ryddetur 

til Bakjorda. Resultatet ble vist på CBS 

News this Morning, 23 oktober. 
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5 Resultatet av registreringen 

Den 7. ryddesesongen ble en god sesong hva rydding angår. Det er i år gjennomført 125 ryddeaksjoner! Og 

i år har vi ryddet godt både på yttersiden og på innersiden. 9 aksjoner er fra dykking. Av alle ryddeaksjonen 

er det 106 som hadde registrert funnene med antall i registreringsskjema. 9 aksjoner er fra dykking. 

Registreringene fra hvert enkelt sted vil variere i nøyaktighet, men summert vil resultatet kunne gi en god 

indikasjon om hva som finnes av avfall, om det er endringer i sammensetning over tid, samt noen hint om 

hvor avfallet kommer fra.  

Tallmaterialet innebærer kvantitet. Kvaliteten på registreringene vil variere fra ryddeaksjon til ryddeaksjon, 

der noen er flinke og registrerer flittig i den ene enden av skalaen og andre tar det etter hukommelsen i den 

andre enden, og det vil derfor være noe feilmargin. Det skal også nevnes at «mye», «mange» og «masse» 

ofte dukker opp som svar på enkelte kategorier, spesielt tau, slik at det reelle tallet er høyere enn det som er 

rapportert. Der ca. tall ikke kan innhentes i ettertid, blir tellingen stående med 1, for å kunne telles med. Det 

er uansett lettere å huske artikler det er færre av, som eksempelvis dekk og lightere, enn artikler det er 

mange av, som plastflasker og tau, og kategorier med færre funn er derfor trolig mer nøyaktige.  

Sammen vil de kvantitative tallene og den kvalitative erfaringen som gjøres over tid, likevel gi et godt bilde. 

Kunnskapen om marint avfall er uansett «ferskvare» siden det kan skje endringer i kildetilførsel (holdninger, 

rutiner, løsninger) over en relativt kort tidsperiode, blant annet etter tiltak og fokus fra henholdsvis 

myndigheter og media, og endringer i (for-)bruksadferd hos privatpersoner og i næringslivet.   

Ryddeskjemaet teller også bare utvalgte artikler, det kan derfor være andre avfallstyper som ikke blir tellet 

med, f.eks. er diverse plastbøtter og kaup, som ikke er emballasje.  

I Lofoten har vi valgt å utelate telling av små uidentifiserbare plastbiter som ikke kan identifiseres tilbake til 

noen produkt. Bakgrunnen er at det er uendelig mye enkelte steder og tallet derfor blir meningsløst stort. 

Enkelte ryddekoordinatorer har vært med helt siden første året, og noen ryddesteder har vært med over flere 

år, men med forskjellige koordinatorer. I år har vi spurt om området som er ryddet er rent, eller om det krever 

mer rydding. Vi vet også at ryddinger som skjer langs vei der veien går langs med kystlinja, så er det litt 

tilfeldig om avfallet som ryddes registres på Rusken/vårryddeaksjonen, som gjøres i regi av kommunene, 

eller som marint avfall. Mange veistrekninger langs kysten gjør ryddingen kvalifisert til begge, men Rusken 

har ikke krav til statistikk. 

I 2013 fikk vi indikert at det var forskjell på drikkeflaskene i plast som kom inn på yttersida og innersida. 

Tanken ble testet i 2014, og fikk svært tydelig forskjell på hvor flaskene kom fra. Resultatet i 2015 stemte 

ikke med hypotesen, men det gjør det for 2016 og 2017.  Det er flest drikkeflasker med det vi har valgt å 

kalle utenlandsk design på yttersiden. 

Alle resultatene må derfor sees i lys av at kunnskapen innhentes og deles underveis. Om noen år til, kan vi 

kanskje se tydelige mønster og identifisere variabler og forhåpentligvis ha en mye renere kystlinje.     
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5.1 Overordnet 

Tabellen viser en oppstilling av det totale resultatet for 2017.  

Antall 16 15 54 38 2 125 

Kommune Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Andre Sum totalt 

Vekt i kg: 10 081 5 069 14 054 12 340 5 180 46 724 

Meter: 6 925 20 800 44 600 40 050 4 500 116 875 

Antall delt. 141 105 426 546 135 1 353 

Sekker* 120 101,5 294 238,5 0 754 

m3 sekker 67 32 59 39 13 210 

Timer 85 42,5 153,5 219,5 9 510 

Total tid 832 287 1 191 119 847 765 122 922 

                 Tab 5.1 overordnede resultat 

Om vi korrigerer for ryddeaksjoner under vann, og aksjoner utenfor Lofoten, får vi tall som kan 

sammenlignes med tall fra tidligere år. Videre i analysen vil vi i hovedsak benytte de tallene. Det som er 

verdt å legge merke til er at antall tonnasje har gått ned, mens både strekning ryddet og antall ryddeaksjoner 

har gått opp. 

Tabellen viser en oppstilling av resultatet for de 4 Lofotkommunene, unntatt dykking, for 2017.  

Antall 16 15 49 34 114 

Sted Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 

Vekt: 10 081 5 069 10 814 8 880 34 844 

Meter: 6 925 20 800 44 290 38 750 110 765 

Antall delt. 141 105 395 498 1 139 

Sekker* 120 101,5 288 227,5 737 

m3 sekker 67 32 59 36 194 

Timer 85 42,5 136,5 177,5 441,5 

Total tid 832 286,5 1 092 1 755,5 3 966 

         Tab 5.2 Tall, kun fra land og de 4 Lofotkommuner 

*Antall sekker er et svakt tall, da mye avfall leveres også løst, ikke i sekk (for eksempel trevirke, dekk, bøyer 

etc.) samt at ved større aksjoner ikke blir tellet så nøye. 



Clean Up Lofoten  Rapport Rydding av marint avfall 2017 

-25- 
   Lofoten Avfallsselskap IKS 

 

**Antall timer*antall ryddere etter selvrapporterte tall. Tallet er et svakt tall, da flere ikke rapporterer dette i 

timer, men dager og uker, eller ingenting i det hele tatt. 

De frivillige rydderne imponerer – arbeidet er til tider utfordrende – men de gir seg ikke.  

5.1.1 Total historisk mengde  

Til sammen ble det samlet inn 46,7 tonn marint avfall i regi av strand- og kystryddekampanjen i 2017. Totalt 

er det ryddet nesten 180 tonn avfall siden oppstarten i 2011. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum 

Vekt i tonn, totalt 13,09 20,75  15,16 15,00  25,05  43,80  46,72 179,58   

Av dette er ant. 

tonn hentet med 

helikopter  

7,5  3,5   4,3    3,21  18,51  

Av dette er ant. 

tonn hentet av 

Kystvakten  

    3,23 7,40  12,94 23,57 

Av dette er ant. 

tonn hentet av 

Miljødronningen 

      3,77 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 34,84 167,69 

Vekt i tonn, 

Dykking 

      6,70 6,70 

                             Tabell 5.3 Totalvekt  

I 2017 har vi en klar nedgang i vekt for de 4 kommunene, når vi holder utenfor tall for dykking. Det er 

gledelig siden antallet ryddeaksjoner og ryddelengde holder seg! Vi håper nedgangen betyr at det arbeidet 

med det historiske avfallet har kommet langt, og at vedlikeholdet med å rydde nytt avfall blir vesentlig lettere. 

Det kan også være at det nye avfallet er lettere enn det gamle som har blitt akkumulert over tid.  Det avfallet 

som er hentet opp gjennom dykking, er imidlertid mye tyngre pr. enhet.  
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5.1.2 Total lengde ryddet og antall ryddesteder 

Strekningen som er plukket i år er på 110 km og er dermed 18 km lengre enn i 2016. Antall ryddemeter har 

økt mest i Flakstad og Vestvågøy. Det er økning i alle kommuner. Dette er selvrapporterte meter, men gir 

likevel en god indikasjon på omfanget. For ryddeaksjoner som har vært utført på samme strekning av ulike 

ryddelag, har vi korrigert (etter vurdering) for antall meter slik at ikke antall meter blir tellet dobbelt. Heller 

ikke antall meter ryddet i dykkeaksjoner er regnet med. 

   

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Endring 

fra i fjor 

Moskenes 2 900 600 850 900 850 5 255 6 925 1 670 

Flakstad 4 300 7 250 19 500 5 400 23 180 12 750 20 800 8 050 

Vestvågøy 36 160 64 170 31 995 29 245   54 520 36 595 44 290   7 695 

Vågan 6 400 11 800 6 000 23 555 29 420 37 930 38 750 820 

Sum 49 760 83 820 58 345 59 100 107 970 92 530 110 765 18 235 

               Tabell 5.4 Antall meter ryddet 

Kg/m totalt 0,26 0,25 0,25 0,25 0,23    0,47* 0,35 

Kg/m VV.         0,26 0,24 

             Tabell 5.5 Kg pr meter 

Antall kg hver meter varierer etter omfang, men om vi bruker Vestvågøy som en indikator, siden den er 

ganske stabilt høy på antall ryddeaksjoner så ble det i 2016 0,26 kg/m og med årets tall får vi 0,24 kg/m 

(korrigert for dykkertall). 

Til sammen ble det gjennomført 114 ryddeaksjoner på land i år, noe som bringer oss opp i 496 

ryddeaksjoner over 7 år. I tillegg kommer 9 dykkeraksjoner og 2 aksjoner andre kommuner. Det blir selvsagt 

også ryddet langs kystlinje uten at det blir registrert hos oss. Vi får stadig melding om noen som tar med seg 

det «lille» som var og la i egen avfallsdunk, i tillegg til vi vet at det har vært ryddeaksjoner som ikke har 

kommet til oss, eller er blandet sammen med vårryddeaksjon langs veiene (Rusken). 

I år er det gjennomført mye rydding på utilgjengelige steder, hvor det også er mye avfall. Derfor vil nok den 

innsatsen påvirke totaltallet.  

Antall ryddeaksjoner over tid: 

 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 Endring fra i fjor 

Moskenes 4 3 3 4 6 25 16 -9 

Flakstad 5 6 8 5 11 6 9 

Vestvågøy 20 33 20 22 34 42 49  7  

Vågan 10 19 9 26 25 36 34  -2 

Andre 

/dykking 
      11 11 

Sum 39 61 40 57 76 109 125 16 

               Tab 5.6 Antall ryddeaksjoner 

*Høsten 2011 la stormfloa Berit igjen enorme mengder marint avfall godt synlig. 
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Vestvågøy er den kommunen som har ryddet mest i år med 49 ryddeaksjoner. Hvorfor Vestvågøy har flest 

ryddeaksjoner henger nok sammen med at det er bebyggelse spredt over hele øya, og at det har vært en 

lengre tradisjon i kommunen med Rusken dugnad i regi av kommunes miljøavdeling. 

 

Vi ønsker en online 

kartløsning, hvor 

man også kan 

behandle de 

dataene som er 

registrert. Da kunne 

man fått bedre 

analyser på 

funn/endringer 

over tid, samt se 

etter mønster fra 

havstrømmer.   

  

5.1.3 Ryddesteder 

En oversikt over steder som ble ryddet, er listet opp i vedlegg 2. Her har vi forsøkt å sette opp ryddestedene, 

med historikk for antall ryddinger. Noen steder blir ryddet oftere som for eksempel Rekvika (Vågan). Det er 

et område hvor det kommer mye avfall inn, og som er synlig fra vei og beliggende ikke så langt fra Svolvær. 

Vedrørende historiske data kan det være forskjellige lengde på strekningene men likevel helt eller delvis 

overlappende. For enkelte områder kan det også være rydding ved siden av hvor det er ryddet før, slik at det 

kan være områder som blir notert som tidligere ryddet, men som ikke er det. Mange nye ryddekoordinatorer 

har svart «vet ikke», og da har prosjektleder sjekket historiske data for ryddinger, men andre 

ryddekoordinatorer har oppgitt at området er ryddet tidligere (men ikke i regi av Clean Up Lofoten).  

 

5.1.4 Sandstrender og annet terreng 

Det er en forskjell på steder og hva som finnes av avfall etter terrenget og beliggenheten. Vi ser dette 

spesielt godt i Refsvikaområdet, hvor vi har både sand, og steinur, og hvor også avfallet blåses opp i 

terrenget og legger seg bak steiner, steingjerder og søkk i terrenget. Når man nærmer seg sandstranda, er 

det mye flere små gjenstander som bomullspinner, taustumper og korker, enn blant de store steinene lenger 

borte.   

Terrenget gir også en pekepinn om hvilket utstyr som trengs i ryddingen og hvor fysisk krevende 

ryddejobben er. Ved rydding av store sandstrender bør f.eks. spade være en del av utrustningen. 

Kategoriene som er benyttet er strand (sand-), rullesteiner, skjærgård og gress/kratt. Og i enkelte 

ryddeaksjoner er flere kategorier benyttet. Oversikten nedenfor er derfor bare en enkel opptelling, der de 

som har svart kombinasjoner får en registrert på hvert valg, og der de som ikke har svart noe, ikke er talt 

opp. 
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Terreng Antall direkte I kombinasjon 

Strand 25 20 

Rullesteinsfjære 15 16 

Skjærgård (svaberg) 12 14 

Gress/kratt 8 21 

Steinur 4 11 

                                                  Tabell 5.7 Ryddeaksjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestervika har strand av både rullestein 

og sand, og mellom steinene ligger det 

svært mange taustumper. 

 

  

5.1.5 Antall deltagere: 

Det er registrert 1353 strandryddere totalt i årets aksjon, og 1139 av disse har ryddet i de 4 

lofotkommunene. Dette er begge veldige bra antall. Dykking stod for 79. 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 man som flere personer. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endring fra i 

fjor 

Moskenes 74 44 30 84 68 173 141 -32 

Flakstad 97 71 79 58 130 80 105 25 

Vestvågøy 216 418 282 138 289 340 395 55 

Vågan 82 209 127 334 280 351 498 147 

Dykking       79 79 

Andre       135 135 

Sum 469 742 573 616 767 944 1 353 409 

                      Tab 6.6 Antall deltagere 

I Lofoten holder tallet seg høyt, men vi vet også at antall skoleklasser som er med gir store utslag, samt at 

en del ryddere deltar på flere ryddeaksjoner.  
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Vi har likevel i bakhodet at de frivillige rydderne kan gå lei etter mange år med strandrydding, så vi håper det 

også kan komme en mer permanent ordning. Vi vet også at områder hvor rydderne har tilknytning til, har 

større sannsynlighet for å bli ryddet, samt at mengden synlig avfall også er en trigger. Ofte kan et område se 

rent ut, før man begynner å se etter avfallet.   

6 Statistikk og litt analyse 

6.1 Antall enheter  

Totalt ble det i årets aksjon tellet og registrert 53 631 ulike artikler. Det er en nedgang fa fjorårets 58 866 

ulike artikler, men da var det også mer vekt.  

 

En tellet artikkel sier ikke så mye 

om størrelsen. En bruskork og et 

fiskerkar registreres med samme 

antall, men har naturligvis 

forskjellig volum og vekt. Her 

under opprydding i Vestervika, 

etter en «haug» med avfall som 

turister har samlet sammen. 

 

 

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

 

                                                                                               Fig. 6.1 Avfallets kilde 

På farten; 30,4

Husholdning; 13,2

Bedrift; 51,4

Annet; 5,0

HVOR OPPSTÅR AVFALLET?
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De ulike kategoriene er relativt uendret siden i fjor, på tross av et stort antall nye ryddesteder. En liten 

økning i avfall fra på farten, med en nedgang på avfall fra næringslivet.   

 2013 2014 2015 2016 2017 

På farten 34,3% 32% 23% 25% 30% 

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

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

Annet 2,4% 5% 5% 5% 5% 

                    Tabell 6.1 Historisk oversikt avfallets kilde 

 

6.2 Topp 15 i Lofoten 

Oversikten over topp 15 funn må derfor sees i lys av den totale mengden artikler som registreres varierer fra 

år til år. Det vil si at rekkefølgen er representativ, men andel vil gi et bedre bilde av mengden ut fra antallet 

enheter som er funnet i år.  

Liste over topp 15 funn i Lofoten, 2017: 

 
Artikkel Antall 2017 Andel 

2017 

Ant. 2016 Plassering 

2016 

Andel 

2016 

1 Tau u/ 50 cm 8464 15,8% 13324 1 22,7% 

2 Drikkeflasker, plast (utland) 5571 10,4% 4701 2 8,0% 

3 Isoporbiter > 5 cm 4833 9,0% 4384 3 7,5% 

4 Drikkeflasker, plast (Norge) 3316 6,2% 2958 6 5,0% 

5 Tau o/50 cm 2970 5,5% 3970 4 6,7% 

6 Matemballasje (plast) 2393 4,5% 2035 7 4,7% 

7 Korker 2228 4,2% 1405 8 4,1% 

8 Garnringer, flottører 2161 4,0% 1863 10 3,2% 

9 Pakkebånd, strips 1795 3,3% 3923 5 6,7% 

10 Lokk/korker 1645 3,1% 2411 12 3,2% 

11 plastposer 1634 3,0% 1609 11 2,7% 

12 Emballasje (bad, vaskerom) 1355 2,5% 1418 8 2,4% 

13 Andre plastkanner 1095 2,0%    

14 Kavler/garnkuler 913 1,7%    

15 Olje-/bensinkanner 882 1,6% 918 14 1,6% 

 

 

Sum 41255 

 

77% av 

totalen 
   

        Tabell 6.2 Topp 15 –funn av artikler 

I sum utgjorde de 15 mest frekvente artiklene 77 % (!) av alle funnene. Det er en økning på 17% fra i fjor. 

«Lokk og korker», som i 2016 var på 9. plass, har falt ut av lista, mens «andre plastkanner» er en ny 

kategori og kom inn på 13. plass. Verdt å legge merket til er at topp 3 er helt uendret fra i fjor, men at 

andelen tau u/50 cm har gått ned med 6,9%. Antall drikkeflasker har en økt andel, og er, hvis man slår de 
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sammen, er drikkeflasker også den artikkelen det er mest av med 16,6%. Både antall drikkeflasker og isopor 

har hatt en økning. Mens pakkebånd og strips har hatt en halvering.  

6.3 Topp 10 Dykking 

Resultatene for dykking har vi satt opp separat siden sammensetning er forskjellig fra sammensetningen vi 

finner på land. Her er det fiskeline som der er mest av, fulgt av jern og metalldeler. Ikke overraskende er 

startbatteri på denne oversikten. 

 Artikkel Antall Andel 

1 Fiskeline 2028 49 

2 jern/metalldeler 507 12 

3 Glassflasker 339 8 

4 Annet 246 6 

5 Batteri, bil (startbatteri) 214 5 

6 Tau u/ 50 cm 191 5 

7 Tau o/50 cm 143 3 

8 Presenning/plastduker > 1 m2 118 3 

9 dekk 58 1 

10 Drikkebokser 57 1 

Tabell 6.3 Topp 10 –funn av artikler under vann 

 

 

 

Etterlevninger etter tidligere tiders praksis, hvor avfallet blir dumpet på hav – men nå har vi altså fått en av 

avfalls bransje i det ganske land, og et badekar i metall er p.t. att på til gratis å levere til godkjent mottak. 

Foto: Aqua Lofoten Coast Adventure 
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6.4 Forskjell i funn på nye ryddede steder vs tidligere 

ryddede steder.  

På årets ryddeskjema hadde vi med et spørsmål om stedet hadde vært ryddet tidligere. I mange 

ryddeaksjoner er det svart «vet ikke», men i de tilfellene har vi benyttet historikken til Strandryddeuka. 

Selvsagt kan strekningen som er ryddet fravike fra tidligere år, det kan være avholdt ryddeaksjoner tidligere 

uten at de har vært registrert i Strandryddeuka, og hvor rent det er ryddet er selvsagt også av betydning . 

Spørsmålet vi ønsker å få svar på er om avfallet minsker og/eller endrer seg i sammensetning.  

Det er flere av ryddestedene som har blitt ryddet tidligere, enn det er det nye ryddesteder i løpet av en 7 års 

periode. Ryddeaksjonen som er gjort under vann, er holdt utenfor oppstillingen. 

 

% Topp 15: ryddet tidligere     Ant. 
 

Topp 15: nye ryddesteder   Ant. % 

18,1 Tau u/ 50 cm 5359 1 Tau u/ 50 cm 3105 12,9 

9,3 Isoporbiter > 5 cm 2763 2 Drikkeflasker, plast (utland) 3085 12,8 

8,4 Drikkeflasker, plast (utland) 2486 3 Isoporbiter > 5 cm 2070 8,6 

6,2 Tau o/50 cm 1832 4 Drikkeflasker, plast (Norge) 1713 7,1 

5,4 Drikkeflasker, plast (norge) 1603 5 Tau o/50 cm 1138 4,7 

5,2 Garnringer, flottører 1525 6 Korker 946 3,9 

5,0 Matemballasje (plast) 1484 7 Matemballasje (plast) 909 3,8 

4,3 Korker 1282 8 Pakkebånd, strips 806 3,3 

3,3 Pakkebånd, strips 989 9 plastposer 759 3,2 

3,3 Lokk/korker 962 10 Kavler/garnkuler 728 3,0 

3,0 plastposer 875 11 Lokk/korker 683 2,8 

2,4 Emballasje (bad, vaskerom) 714 12 Andre plastkanner 648 2,7 

1,8 patronhylser 518 13 

Emballasje (bad, 

vaskerom) 641 2,7 

1,5 Andre plastkanner 447 14 Garnringer, flottører 636 2,6 

1,4 Bomullspinner 406 15 Olje-/bensinkanner 549 2,3 

 Totalt antall artikler 29 554  Totalt antall artikler 24 077  

 Total lengde, meter 64 180  Total lengde, meter 46 585  

 Total vekt, kg 15 255  Total vekt, kg 19 589  

 Antall ryddesteder 64  Antall ryddesteder 50  

 Artikkel/meter 0,46  Artikkel/meter 0,52  

 Andel artikler  45%  Andel artikler 55%  

 Andel vekt 44%  Andel vekt 56%  

 Andel ryddeaksjoner 56%  Andel ryddeaksjoner  46%  

 Andel meter 58%  Andel meter 42%  

Tabell 6.4 Forskjell funn tidligere vs nye ryddesteder 
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56% av ryddeaksjonene i år, har vært ryddet tidligere. Disse ryddeaksjonen har et funn på 0,46 artikkel per 

ryddet meter. Det er lavere enn på de stedene hvor det ikke er ryddet tidligere, som har 0,52 artikkel per 

meter. De stedene som er ryddet før har også lavere vekt og et lavere antall artikler funnet, enn de som er 

ryddet for første gang, mens distansen som er ryddet utgjør 58% av den totale lengden.  

I tabellen ser vi at det er ganske likt i avfallets sammensetning på nye og gamle steder, men på tidligere 

ryddede steder er patronhylser og bomullspinner på topp 15 lista, mens det på nye ryddede steder er 

kavler/garnkuler og olje-/bensinkanner som er representert. Kavler/garnkuler har sunket til en andel av funn 

på 0,6% for steder som er ryddet flere ganger. For olje-/bensinkanner er tallet 1,1%. Derimot har antallet 

garnringer og flottører økt på steder hvor det er ryddet flere ganger. Dette kan skyldes nytt tilsig og en kilde 

hvor det kommer mye avfall fra, eller andre kilder har minket. Det kan også være at kork benyttet ved 

sildefiske frem til for ca. 40 år siden, har blitt prioritert ned i ryddingen tidligere, hvor plastartikler har blitt 

prioritert, og at de er tatt med når området er ryddet på nytt.      

På sikt vil man med et dataverktøy, med registreringer og kartgrunnlag, kunne gjøre ytterligere analyser, 

med variabler som terreng, havstrømmer og historikk.  

Hvis sammensetningen av avfall er den samme, vil den over tid bli uendret. Hvis det derimot er kilder som 

stenges, vil forholdet endre seg over tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt jobbet med rydding på 

Hell(e)!! (Og med 

turinformasjon på engelsk 

må en stakker reiseleder 

krympe seg litt når båtfører 

introduserer «Today, we 

are going to Hell….» ) 
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6.5 Forskjell i funn mellom innersida og yttersida 

I Lofoten sitt tilfelle er det viktig å stille et spørsmål også om det er noen forskjell på avfallet som kommer inn 

på yttersida, mot innersida av denne ”fangarmen” av øyer som ligger ut i havet. Og dette er interessant 1) ut 

fra hvilke havstrømmer avfallet kommer med og 2) hvilke kilder som befinner seg der. I år er yttersiden godt 

representert.  

% Topp 15 Yttersida Ant.  Topp 15 Innersida Ant. % 

15,7 Tau u/ 50 cm 5755 1 Tau u/ 50 cm 2709 15,9 

13,9 Drikkeflasker, plast (utland) 5106 2 Isoporbiter > 5 cm 2341 13,8 

6,8 Isoporbiter > 5 cm 2492 3 Drikkeflasker, plast (Norge) 1095 6,4 

6,1 Drikkeflasker, plast (Norge) 2221 4 Matemballasje (plast) 971 5,7 

5,6 Tau o/50 cm 2036 5 Tau o/50 cm 934 5,5 

5,5 Garnringer, flottører 2021 6 plastposer 929 5,5 

4,7 Korker 1711 7 Pakkebånd, strips 586 3,4 

3,9 Matemballasje (plast) 1422 8 Korker 517 3,0 

3,4 Lokk/korker 1254 9 Andre plastkanner 511 3,0 

3,3 Pakkebånd, strips 1209 10 Drikkeflasker, plast (utland) 465 2,7 

2,9 Emballasje (bad, vaskerom) 1060 11 Drikkebokser 462 2,7 

2,0 Kavler/garnkuler 719 12 Lokk/korker 391 2,3 

1,9 plastposer 705 13 Olje-/bensinkanner 383 2,2 

1,7 patronhylser 622 14 Emballasje (bad, vaskerom) 295 1,7 

1,6 Andre plastkanner 584 15 Oppvaskmiddelflasker 250 1,5 

 Totalt antall artikler 36 607  Totalt antall artikler 17 024  

 Total lengde, meter 53 010  Total lengde, meter 57 755  

 Total vekt, kg 18 070  Total vekt, kg 16 774  

 Antall ryddesteder 50  Antall ryddesteder 64  

 Artikkel/meter 0,69  Artikkel/meter 0,30  

 Andel artikler  68%  Andel artikler  32%  

 Andel vekt 52%  Andel vekt 48%  

 Andel ryddeaksjoner 44%  Andel ryddeaksjoner 56%  

 Andel meter 48%  Andel meter 52%  

Tabell 6.5 Sammenligning yttersida og innersida 

De fleste ryddeaksjonene er i år registrert på innersida, det er også fleste meter ryddet her. Det er derimot 

færre artikler registrert, og ser vi på funn av artikler pr meter får vi 0,69 på yttersida og 0,30 på innersida. 

Dette stemmer nok også med at avfallet på yttersida er mer konsertert på enkelte steder, men med lange 

distanser med lite avfall i mellom.  Avfallet på yttersida veier mest i år, slik det også gjorde i 2015, mens det i 

2016 var motsatt. 

Det som er interessant er også å se om det er noen forskjell i avfallets sammensetning ut fra områdene de 

er funnet. Når det er forskjell, kan det kanskje si noe om hvor det kommer fra.  

På Innersida finner eksempelvis isopor, med et funn på 13,8 %, mens det på Yttersida utgjør «bare» 6,8 %.  
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Plastposer er et annet eksempel, der funnene utgjør 5,5% på innersida og «bare» 1,9% på yttersida. Det er 

småbyer og flere tettsteder på innersida. For plastposer ser man at det er liten forskjell på nye ryddesteder 

og steder som har vært ryddet tidligere.  

For korte og lange tau, er funnene ganske like på yttersida og innersida. Men en annen artikkel som kommer 

fra fiskeri, garnringer/flottører, er det absolutt mest av på yttersida, der det kun er funn på 0,8% av artiklene 

på innersiden. Det samme gjelder kavler/garnkuler, som har funn på 1,1% på innersiden. En tredje artikkel 

man finner mer av på Yttersiden er patronhylser, med 1,7% mot 0,8%. På Innersida er det derimot flere funn 

av drikkebokser, olje- og bensinkanner og oppvaskmiddelflasker ut fra andel og topp 15 lista. 

 

6.5.1 Drikkeflasker i plast  

Siden det var på yttersiden av Lofoten man først oppdaget at en stor andel hadde utenlandsk opprinnelse 

var det interessant å se hvor stor fordelingen var.  Både i 2014, 2016 og i år har vi en vesentlig forskjell på 

innersiden og yttersiden når det gjaldt flasker med norsk eller utenlandsk design. Denne forskjellen var i 

2015 ubetydelig, og dette skyldes trolig at det var få ryddeaksjoner og registreringer på yttersiden av 

Lofotodden. Også i år er det mange nye steder på yttersiden av Lofoten som er ryddet på det vi kaller 

utilgjengelige steder, og vi ser igjen at det er en overvekt av flasker med det vi har valgt å kalle utenlandsk 

design.  

 

Fig 6.1 Fordeling flasker innersida – yttersida 

6.5.2 Definisjon av innersida og yttersida 

Hvilke steder som tilhører innersida og yttersida er forsøkt delt opp etter hvor strømmen kommer, og hvor 

man har Norskehavet eller 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. 

2221

1095

5106

465

YTTERSIDEA INNERSIDA

Drikkeflasker, Innersida vs 
Yttersida

Flasker i plast med norsk design Flasker i plast med utenlandsk design
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6.6 Fiskeri og fangstredskap 

Andelen fiskerirelatert avfall utgjør i år 32,2% av alle registrerte funn. Dette er en nedgang fra i 2016, men 

ganske på snittet, og fortsatt stabilt rundt 30%. Hvis man derimot korrigerer for korte tau, som utgjør 15,8 % 

alene, så er vi nede på «kun» 16,4% fiskerirelatert avfall av totalen.   

Gjør man samme regnestykket i de forrige årene av Strandryddeuka, er resultatet som følgende:  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt 

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

Tabell 6.7 andel fiskerirelatert. 

At denne indikatoren er stabil øker troverdigheten.  

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

henholdsvis 29% på innersida og 34% på yttersida. Dette er nesten uendret fra i fjor på innersida, men på 

yttersida har andelen hatt en nedgang fra 42%. Sammenligner vi de nye ryddede stedene mot de som er 

ryddet flere ganger, utgjør de fiskerirelaterte avfall 30% av totalavfallet der det er ryddet for første gang, 

mens det utgjør 34% der hvor det er ryddet flere ganger.   

 

                                                                                      Fig 6.2. Andel fiskerirelatert 

 

 

 

 

 

 

32 %

68 %

Andel fiskerirelatert avfall 2017

% Fiskerirelatert % Annet avfall
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Fordeler man disse 32 % mellom de ulike fiskerirelaterte artiklene er fordelingen som følgende: 

 

Fig 6.3 Fordeling artikler fra fiskeri 

Innen fiskeriartikler er det tatt med kun de som er relatert til fiskeri direkte. D.v.s. 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. Fiskerhansker er en annen artikkel 

som ikke har vært skilt inn under fiskeri, men derimot har vært lagt under klær, slik at tallet kun må sees som 

en indikator. 

I årets ryddeaksjon ser vi at antall korte taustumper utgjør 49% av det fiskerirelaterte avfallet. Nå utgjør ikke 

taustumpene så stort volum, men hvis man skal gjøre tiltak med effekt så må man ta tak rutiner for tau som 

skjæres, både om bord i båter og på bøteri. Dette er en nedgang fra fjorårets 59%, og det er positivt. 

Det er svært sjelden man finner hele trålposer og snurrevadnett, de er faktisk utrolig store, slik at det man 

finner er gjerne deler som er revet av under selve fiske. På ryddeskjema har vi satt et skille på 1 m2. Det 

finnes små biter også, og det blir helt feil hvis det telles som en «hel» not, da vil tallene mislede. Der hvor 

rydder ikke har oppgitt størrelse, er funnet registrert som stort garn.   

 

Oppvaskmiddelflasker
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1 %

Bøyer, blåse
3 %

Fiskekasser
2 %

Trålnett/Snurrevad 
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FORDELING FISKERIRELATERTE ARTIKLER
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6.7 Husholdningsrelatert kilde og plastavfall 

Selv om vi finner drikkekartonger, glass til sjokoladepålegg og makrellbokser, så er plastemballasje i en 

særstilling i mengde. Plastflasker flyter lett, spesielt når korken er på, og det er svært mange av dem, enten 

det har vært drikkevarer, rengjøringsmiddel eller ketchup på dem. At det er emballasje på så forskjellige 

bruksområder i en husholdning tyder fortsatt på at noen ikke har hatt noen avfallsbeholder i sikte når de ble 

av med avfallet sitt. Det er pålagt renovasjon i Norge for private husstander, men det finnes både bedrifter 

som bruker samme type emballasje, det samme gjelder aktivitet på havet og opphold ved fritidsboliger. I 

oppstillingen nedenfor er flaskene holdt utenfor, siden en del av de nok oppstår på farten.  

Andelen med matemballasje og emballasje fra garasje/båt- og bilpleie er uendret fra 2016, og der 

matoljeflaskene har gått ned med 2% og emballasje fra bad og vaskerom har økt tilsvarende. 

 

 

                                                                                                Fig 6.4 Fordeling av emballasje, plast 

Et av tiltakene her er et pilotprosjekt i Ballstad Havn, der kaieierne går sammen og har Vestvågøy kommune 

på lag for å få en god avfallshåndtering på kaia, både for mottak av farlig avfall og restavfall fra fiskebåter 

primært, som er unntatt havneavgift. Dere kan se mer om dette pilotprosjektet på www.cleanuplofoten.no   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette hadde samlet seg i ei «klipe» i fjellet. 
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6.7.1 Drikkeflasker i plast, historisk 

Andelen drikkeflasker utgjør i år 17% av funnene, det er en økning, og det høyeste antallet som er funnet 

siden vi startet tellingen i 2011!  

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Flasker 858 1962 1830 2727 2126 7659 8887 

Andel av 

totalfunn 

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

        Tabell 6.8 Drikkeflasker i plast 

I LAS har vi valgt å skille mellom flasker med utenlandsk opprinnelse og norske flasker. Med norske flasker 

menes da et design som man kjenner fra norske butikker, og det kan selvsagt by på en feilkilde, men gir 

likevel en indikasjon på at en andel av avfallet er langreist. 

Drikkeflasker flyter lett, og kan dra langt med havstrømmene, men det er også en artikkel som folk bruker 

mye her hjemme og som er enkel å hive fra seg. Selv om det er pant på mange drikkeflasker i dag, er det 

tydeligvis ikke like praktisk å ta det med seg til en panteautomat hvis det ikke passer seg sånn. Hvordan 

pantetilbudet er i andre land er også av interesse, siden drøye 60% har utenlands design, dvs. som man 

ikke gjenkjenner fra butikkene i Norge, og trolig kommer fra et annet sted.  

Mange av de utenlandske flaskene er flaskevannemballasje fra kulturer hvor det er mer vanlig med 

«kjøpevann» enn her i landet. Årets resultat viser en endring på 2% færre flasker med design som vi kjenner 

i Norge, mot en økning på utenlandsk design.  

 

      Fig 7.5 Fordeling av drikkeflasker i plast 

Som dere ser av avsnitt 6.5.1 er det en forskjell på Yttersida og Innersida for hvor man finner disse flaskene. 

Men det er også en forskjell mellom nye ryddesteder og steder som er ryddet flere ganger. Antall flasker på 

steder som er ryddet for første gang utgjør nesten 20%, mens det er bare nesten 14% der hvor det er ryddet 

tidligere. Av de stedene hvor det ryddet flere ganger, står ett ryddested for 53% av funnene. For akkurat 

denne ryddeaksjonen er funnene skalert opp, og dette kan da være en mulig feilkilde.    

Norsk
37 %

Utland
63 %

PLASTFLASKER ETTER DESIGN 2017
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6.8 Feilkilder/faktorer som påvirker informasjon fra 

funnsted.  

Mengde og beskaffenhet av marint avfall på de ulike strender og kystlinje i Lofoten avhenger hvor 

beliggenheten er, herunder bruksområde og havstrømmer. I tillegg er det en viktig faktor å vite om det har 

vært ryddet på stedet tidligere år, og om dette var delvis eller 100% ryddet. Dette kan man som koordinator 

ikke vite nøyaktig ettersom det samme geografiske område kan hete det samme, mens det ett år kan 50 

meter være ryddet og neste år 200 meter. En annen parameter er om alt avfallet er plukket opp, eller man 

bare har plukket en «god del». Kanskje lå det igjen noen større gjenstander man ikke klarte å få med, eller 

man ikke fikk tatt den ekstra turen for å gjøre alt rent. Dette er faktorer som påvirker alle funn og tolkninger 

av disse.  

En viktig observasjon er at det ikke er like mye avfall over alt, mens det enkelte steder havner veldig mye. 

Det er viktig å kartlegge de stedene hvor det kommer mye i land for å ha muligheten til å iverksette tiltak. Det 

betinger igjen at stedet først er helt ryddet etter å samlet avfall i mange år, og deretter tar man målinger over 

hvor mye nytt som har kommet inn, målt ved vekt og/eller antall enheter.  

6.9 De rareste funn 

Skjemaene oppfordrer også til å fortelle om hva det rareste funnet var. Blant annet det gjort følgende rare 

funn: fryseboks, støtfanger, «bikinitruse, 4 sokker og en katt», toppen av en lyktestolpe, ½ verktøykasse, 

«kondom + madrass», «en TV som kom flytende», 50 kr-seddel, nøtt, DVD spiller, dekksluke fra 

fiskebåt/sjark, «bunnplate/lokk av merkelig stopp», «hel glassflaske fra Japan», helt lysstoffrør, finérplate 

med huller i, russisk vodka med vodka, russisk skokrem, merketagg, melkekasse fra Gjøvik Meieri, sterilan 

deodorant, alu boks fra 70-tallet, lekebåt, rød melkeflaske fra Shetland, 1 m3 rull med pakkebånd, 

værobservasjonsbøye, 200 l plasttønne, fresh juicy pop, gulvteppe, 70 meter langt plastrør, malingsspann, 

graviditetstest, sag, en lenestol, mascara, lipgloss, kam, trafikkjegle, et hjerte av tre, 20 l plastkanne 

«PetroCanada», fiskekasser fra Skottland og Shetland, skumgummimadrass, koffert, madrass, fiskeavfall 

pakket i svarte plastsekker (råttent), oppvaskmaskin, joggesko str. 47, stempel fra sprøyte, tykk luftmadrass, 

russiske vannflasker (nødvann, forseglet), støvsugerhode, madrasstrekk til dobbeltmadrass, sekk/bag med 

bilstereo og diverse kabler (kablene lå i ny emballasje), båtmotor (ligger igjen), toalettsete, håndlaget 

keramikk, dukkehus, Jofa hjelm, hovedkort til datamaskin, ovn, skittentøyskurv i plast, plenklipperlokk, tut til 

høytrykksspyler, Caps med brem, polsk sjokoladepapir, brannslukkingsapparat, flere uåpnede ølbokser 

(tyske?), «fiskerheldress med en Madshusski», krabbeteine, bedriftsskilt, 1 ski, 1 flytebrygge, gammel 

bruskasse, putekasse, en gammel skrivemaskin (ligger igjen), lysstoffrør, smokk, gummistøvler,  

brannslukningsapparat, kjøleskapsdør, flaskepost, gassflaske – oransj med gass i, liggeunderlag og grill.  
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6.9.1 Døde dyr 

I åres aksjon har det kommet inn rapport om 5 døde fugler, alle døde av plastavfall (Laukvikøyene), en mus 

som lå i en bøtte med vann (Ramberg i Borge),    

 

I Stokkvika fant vi denne Spekkhoggerungen. 

Det var ingenting synlig som tydet på at marint 

avfall var årsaken til at denne «karen» endte 

sine dager i fjæresteinene på yttersida av 

Lofoten. 

 

Den hadde imidlertid et fryktinngytende 

tannsett! Det luktet litt, men vi ryddet heldigvis 

ganske tidlig på våren der -før sola varmet som 

mest, var det overkommelig. 

 

 

 

  

 

7 Kildene til forsøpling 

Det viktigste med registreringen er å identifisere kildene til forsøplingen slik at man kan finne løsninger for å 

stoppe tilførselen. Marint avfall er en fellesbenevnelse over hvor dette finnes, men ikke hvor det kommer fra. 

Når man begynner å se på hva det er, og hvor mye det er av enkelte kategorier kan man begynne å tegne et 

bilde hvor det kommer fra. Det er jo selvsagt flere typer artikler som finnes, enn det som er på skjema, men i 

kommunikasjonsøyemed med identifisering av målgrupper, er dette et godt utgangspunkt. Dette er også 

bakgrunnen for den «grov»-inndelingen med avfall som oppstår i ulike situasjoner når vi er «på farten», fra 

husholdning og bedrifter, det kreves ulike tiltak for å løse forsøplingen. Virkemidler for å få slutt på uheldig 

praksis kan være holdninger, løsninger, informasjon, rutiner, kontroll og tilsyn, alt etter hvor kilden er. 

Endringene i tabellene under må sees i sammenheng med at det er ryddet mye mer i år enn i fjor og antall 

artikler som er registrert, har gått opp. 
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7.1 ”På farten”   

Avfall som står oppført under kategorien ”på farten”, er avfall som oppstår som følge av at folk spiser, drikker 

og forbruker andre produkter mens de er i «bevegelse». Selvsagt kan også dette oppstå i hjemmet eller på 

jobb, ved å dele opp de ulike typene marint avfall på denne måten, forsøker man å gi et realistisk bilde på 

avfall etter produktet som folk har med seg enten fra gatekjøkken, kiosk og butikker og som blir konsumert 

på piknik/utflukter, bilturer, idrettsarrangement eller lignende.  

Virkemidler for å få slutt på forsøpling fra denne gruppen mennesker er gjennomgang av infrastruktur av 

avfallsbeholdere i sentrumsnære strøk, samt holdningsendringer til kundegrupper som benytter tilgjengelig 

servicetilbud for kioskvarer, gatekjøkken og butikk. 

En god del av avfallet blir kanskje kastet med viten og vilje, men en del blir bokstaveligtalt tatt av vinden eller 

fugl om leter etter mat. I Lofoten har man både sultne kråker, skjærer og måker som hakker hull på sekker 

og river tak i avfall hvis ikke lokket er på, eller det er offentlige dunker med åpning hvor de får tak i avfallet 

når dunkene er fulle, i tillegg til at vinden kan velte dunkene og blåse innholdet utover.  

Dette avfallet kan også være såkalt kortreist, i og med at man finner mye av det samme avfallet langs 

norske veier. Drikkeemballasje, snusbokser og gatekjøkkenemballasje (take away) er typisk avfall som folk 

har kastet fra seg gjennom bilvinduet, eller på annen måte når de ferdes langs vei, og er et godt eksempel 

på at menneskers handlinger i dag også fører til forsøpling i vår felles natur.  

 

Følgende artikler ble registrert under kategorien «på farten». Inkludert endringer fra 2016.: 

På farten Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum Endring 

Drikkeflasker, plast (Norge) 1280 347 814 875 3316 358 

Drikkeflasker, plast (utland) 1723 1544 455 1849 5571 870 

Glassflasker 75 92 127 175 469 131 

Drikkebokser 85 86 143 431 745 215 

Korker 648 417 432 731 2228 -183 

Take away emballasje 14 17 135 81 247 -146 

Engangsdekketøy 10 6 45 89 150 -1 

Snusbokser 80 82 114 176 452 -108 

Lightere 97 50 52 70 269 58 

Tobakk/røykpakker 2 3 28 63 96 -7 

Sko 146 68 77 89 380 10 

Klær 17 37 69 89 212 50 

Engangsgrill 2 1 18 16 37 9 

plastposer 170 72 716 676 1634 25 

Annet, (på farten) 167 53 195 91 506 285 

                 Tabell 7.1 Oversikt artikler fra «på farten» 
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7.1.1 Kommentar til funn fra på farten 

I årets funn ser vi at antall drikkflasker i plast med utenlandsk design fortsatt øker. Det skyldes nok at det 

er mye ryddet på utilgjengelige steder på yttersida i Lofoten, siden yttersida står for 5106 av disse, men et 

ryddested står også for svært mange av disse. Også for drikkeflasker i plast med et design som er kjent i 

Norge, øker. Det samme gjør drikkebokser og glassflasker.  

Antall klær er stabilt, men det bør nevnes at mange av disse klærne nok er hansker, gjerne fiskerhansker. 

Det er fortsatt ganske få registeringer av engangsgriller, og snusbokser har gått ned. Take away 

emballasje har også økt en god del siden i fjor, det er flest funn der det er ryddet før, og på yttersiden. Husk 

at det totale antall ryddeartikler gikk ned fra 2016 til i år. 

Antall plastposer er fortsatt i vinden på en politisk agenda. Flere land forbyr bruk av plastposer. I det 

perspektiver utgjør nok ikke 1634 mer enn noen promiller i forhold til hva som deles/selges i området. Ser vi 

tallene for poser for nye og tidligere ryddede steder så er det liten forskjell. Det er litt forskjell i funn på 

innersida og yttersida. På innersida utgjør det 5,5% prosentpoeng av totale funn, på yttersida er tallet 1,9%. 

Men hvis vi ser på fordelingen kun for funn av plastposer, så er 57% funnet på innersida. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall plastposer 1175 1125 873 647 703 1609 1634 

Tab. 7.2 Funn plastposer, historisk 

 

7.2 Husholdning 

I Norge er kommunene pålagt å ha husholdningsrenovasjon til alle husstander, slik at det er liten grunn til å 

tro at avfallet har kommet fra en ”bofast” husholdningen. Det er imidlertid frivillig i Lofoten om man ønsker å 

være tilknyttet en fast renovasjonsordning om man oppholder seg i en fritidsbolig/hytte i korte perioder. Også 

campere med bobil, vogn eller telt vil ha behov for avfallshåndtering, og det er kanskje ikke like godt merket 

hvor containere står. For å lette informasjonen her regionalt har miljøprosjektet Clean Up Lofoten laget et 

elektronisk kart (www.cleanuplofoten.no/map) som turister og tilreisende kan benytte seg av. Her er både 

offentlig toalett, camping tømmesteder, containere for restavfall og containere i havner beregnet for 

fritidsbåter er avmerket. I tillegg har vi en gruppe som befinner seg på havet, i fritidsbåt eller større fartøy. 

Det er ikke like enkelt å vite hvor dette kommer fra, men det er i alle fall sikkert at klorinflasker og 

rengjøringsmiddel er noe som folk ikke har i sekken når de drar på tur. Denne typen avfall kommer fra en 

mer permanent husholdning; til havs, eller fra «det store utland».  

Båter har også en husholdning om bord, og gjennom workshop’n vi hadde i 2015 om fiskeri og havbruk opp 

mot marin forsøpling, samt møter med fiskere, kommer det frem at kapasiteten på mottak av avfall i havner 

ofte er for liten.  
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Følgende artikler ble registrert under kategorien «husholdning». Inkl. tall fra i 2016:  

Husholdning Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum Endring 

Matemballasje (plast) 656 375 516 846 2393 -335 

Matoljeflasker 160 47 98 91 396 -166 

Emballasje (bad, 

vaskerom) 
401 283 236 435 1355 -63 

Lokk/korker 460 201 364 620 1645 -229 

Spraybokser 124 101 100 114 439 102 

Lyspærer 42 28 16 31 117 9 

Bomullspinner 92 80 162 160 494 -250 

Bind/tampong 0 14 21 6 41 -13 

Elektronikk 3 8 43 28 82 -25 

Våtservietter 2 18 47 38 105 -126 

Tab 7.3 Oversikt artikler fra «husholdning» 

 

 

7.2.1 Kommentar til funn fra husholdning 

De fleste artikler her har hatt en nedgang siden 2016 i denne kategorien, og vi har også en nedgang i 

plastemballasje til næringsmiddel (mat). I år viser tallene at 63 % av avfallet er funnet på steder som er 

ryddet tidligere. Dette er helt motsatt fra i 2016, hvor ca 60% ble funnet på steder som ikke er ryddet 

tidligere. Og andelen er 59% på yttersida, en nedgang på 6% siden 2016.   

Antall bomullspinner har også gått ned og det er fortsatt flest på yttersida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydding på 

Austerøya, på 

Innersida av 

Lofoten. 

Foto: Runar 

Andersen 
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7.3 Bedrifter 

I år har det kommet noen flere kategorier under næringsliv, samtidig som vi har jobbet litt med de ulike 

artiklene innen fiskeri. Selvsagt kan garn og plastduker komme fra private husholdninger også, men i 

hovedsak er dette i alle fall «ting» som ikke brukes regelmessig i en husholdning. Havet er jo fiskerens 

boltreplass, så det er selvfølgelig mange fiskerirelaterte artikler her. Men man kan jo selvsagt se for seg flere 

andre artikler som kommer fra næring, men tallene gir oss i alle fall nok å ta tak i på informasjonsfronten. På 

næringsfronten har man også litt å gjøre for å finne gode løsninger, men i mange tilfeller kan gjennomgang 

av rutiner være en god start, spesielt bøtingskapp og korte tau er et eksempel på det.  

Følgende artikler ble registrert under kategorien «bedrifter». Inkl. endring fra 2016: 

Bedrift Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum endring 

Oppvaskmiddelflasker 196 74 211 227 708 -148 

Agnemballasje 52 14 40 10 116 75 

Bøyer, blåse 131 30 131 131 423 84 

Fiskekasser 107 64 122 82 375 -73 

Trålnett/Snurrevad mindre 

enn 1 m2 
62 42 107 101 312 117 

Trålnett/Snurrevad større 

enn 1 m2 
75 15 32 64 186 -94 

Garn> 1 m2 54 59 98 30 241 77 

Garn< 1 m2 95 17 35 38 185 87 

Kavler/garnkuler 508 103 143 159 913 133 

Garnringer, flottører 695 1234 106 126 2161 298 

Sorte rør 66 104 111 121 402 61 

Fra oppdrett 7 0 23 59 89 8 

Landbruksplast 4 186 76 175 441 164 

Biomedier/rensefiltre 22 0 4 5 31  

Fiskeline 42 27 73 60 202 93 

Tau u/ 50 cm 1491 1290 2547 3136 8464 -4860 

Tau o/50 cm 527 645 738 1060 2970 -1000 

Presenning/plastduker > 1 

m2 
53 32 90 75 250 -81 

Isoporbiter > 5 cm 1438 379 836 2180 4833 449 

Pakkebånd, strips 437 207 594 557 1795 -2128 

Olje-/bensinkanner 228 104 302 248 882 -36 

Andre plastkanner 276 104 415 300 1095  

Grønne fruktkasser 48 6 39 20 113 -61 

Sprengtråd (nonel) 40 14 23 27 104  

Nurdles (plastpellets) 149 0 13 100 262  

        Tabell 7.4 Oversikt artikler fra «bedrifter» 
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7.3.1 Kommentar til funn fra bedrifter 

 

I år har antall tellinger av tau gått ned, og både korte og lange tau har falt i antall. Korte tau er fortsatt den 

artikkelen der er gjort flest funn på også i år, men altså vesentlig færre registreringer enn i 2018. Det er for 

øvrig også en artikkel som flere lett kan skrive «mye» eller «masse» på, så den er nok noe underrapporter i 

statistikken, men dette hadde vi også i 2016 slik at tallene på den måten er sammenlignbare.  

Når det gjelder strips/pakkebånd, så har også den gått ned. Men for denne artikkelen så må det nevnes at 

det gjerne kommer hele bunter, der antallet settes høyt – og slike vil kunne gi en stor endring i antall funn.  

 

I 2015 var isoporbiter større enn 10 cm den enkeltartikkelen det var absolutt mest av. Antallet gikk ned i 

fjor, men har økt litt i år. Det kan skyldes tilfeldigheter eller at vi har gjort en endring i kategorien som 

medfører at alle isoporbiter større enn 5 cm er tellbare. I år har antall funn gått ned betraktelig, men fortsatt 

finner vi flest i Vågan. Er det tilfeldig, eller hvorfor finner vi så mye isopor her i området?  Se også kapittel 

7.4.   

Fiskerirelatert avfall utgjør samlet en stor andel av antallet artikler, men tar vi bort korte tau, er det faktisk 

ganske lite igjen. Bøtingskapp fra bøteri, bruk og båter gjør at dette tallet er svært høyt, og tyder på at det 

må til en endring i rutinene.  

Når det gjelder snurrevad og trålnett, samt garn, så er det noen som dropper å skrive om størrelse, disse 

blir da satt som en kategori over 1m2.  

Antall oppvaskmiddelflasker går litt ned, i motsetning til 2016 hvor nesten 70% av dem er funnet på stedet 

som er ryddet for første gang, er dette i år veldig jevnt fordelt mellom nye ryddesteder og steder som har 

vært ryddet tidligere.    

Andre plastkanner er ny kategori av året, og som man ser av tallene er det mange kanner som ikke kan 

identifiseres direkte til olje-/bensinkanner, som har vært en kategori tidligere. 

De sorte rørene er enten vannrør eller fra oppdrettsnæringens tidligste dager. Vannrør som ligger under 

vann har imidlertid vekter på seg, og det har ikke disse. De må i så fall komme fra land. Oppdrettsnæringens 

fórslanger er imidlertid veldig lange, mens det er sjelden at de rørene som finnes er så lange.  

 

Bildet er fra Refsvika, hvor det har kommet inn deler fra 

et oppdrettsanlegg. Dette er et område som er ryddet 

tidligere, så det antas at røret er et nytt tilskudd i løpet 

av vinteren. 

 

Det er heldigvis færre pakkebånd/strips i år,  

men bunter som dette gjør jo også store utslag  

på statistikken. 
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7.4 Annet  

Noen artikler passer ikke så godt sammen med de andre, så de ble samlet i en ”annet” kategori, også her 

ser man sammenligningen fra 2016 

 

Følgende artikler ble registrert under kategorien «annet». Inkl. endring fra 2016: 

Annet Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum Endring 

Batteri, vanlig 0 14 5 1 20 -6 

Batteri, bil 0 0 0 3 3 -2 

bildeler 7 6 13 22 48 1 

Emballasje, garasje 174 24 70 264 532 -82 

Vei-stikker 11 23 58 64 156 124 

patronhylser 129 137 137 347 750 -212 

sprøyter 3 2 11 5 21 -12 

dekk 21 13 38 19 91 22 

 oljefat 5 1 13 13 32 -10 

jern/metalldeler 73 54 209 196 532 47 

Annet 23 52 287 152 514 247 

           Tabell 7.5 Oversikt andre funn 

 

7.4.1 Kommentar til funn under kategorien andre 

Emballasje fra «garasjen», med bil- og båtpleieprodukter har gått ned, men kan sees i sammenheng med 

den nye kategorien under bedrifter, som heter «andre plastkanner» og som har hatt mange registreringer 

første året.  

Batterier er ikke alltid lett å identifisere hvor de kommer fra. Bilbatterier er greit, og det er ikke så mange av 

dem, men det er de andre, som vi har valgt å kalle vanlig, er ikke bare AA batterier. Det er nok batterier til 

forskjellige formål. Startbatterier (bil, båt) som er funnet under dykkeraktivitet er derimot mye større, med 

215 rapportert. Startbatteriene flyter ikke, og er et godt eksempel på avfall som er dumpet. Batterier er 

derimot farlig avfall, og det er viktig at ved håndtering av dette gjøres av personer med faglig kompetanse 

når det er snakk om mengder og skadde batterier.  

Antallet av Veistikker gikk ned i 2016, men har gått opp igjen i år. Funnstedene er godt spredd utover.  

I år har vi fått en ny rekord med funn av dekk, hele 91 stykker! 51 av disse er funnet på steder som ikke er 

ryddet tidligere. Det utgjør 58% på nye ryddesteder, og da 42% på steder hvor det er ryddet før.  

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall dekk 45 70 54 38 64 69 91 

         Tabell 7.6  Funn av dekk 
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8 Andre tiltak mot forsøpling 

I 2015 ble prosjektet «Clean Up Lofoten» etablert. Prosjektet skal favne en større bredde av 

forsøplingsproblematikken og arbeide mer mot forebygging lokalt i Lofoten. Prosjektet eies av Lofotrådet og 

Lofoten Avfallsselskap IKS, med avfallsselskapet i prosjektledelsen i samarbeid med Promo Norge. 

Fokus her har vært å gjøre tiltak for hindre kildetilførsel. Både Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet 

har bevilget midler til tiltak innen marin forsøpling og prosjektet som helhet. Mer om dette kan man lese på 

nettsiden www.cleanuplofoten.no   

 

 

 

 

 

 

 

En brosjyre ble utarbeidet og distribuert 23.februar 

til alle abonnenter til magasinet Kyst og Fjord, og 

med full distribusjon i Lofoten. Her fikk vi innspill til 

innhold fra flere aktører som blant annet 

Fiskeridirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et online kart som viser offentlige toalett, container 

for restavfall, og tømmesteder for bobil/caravan er 

et hjelpemiddel for turister og reisende i regionen. 
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9  Oppsummering 

2017 er et godt strand- og kystryddeår for Lofoten. Spesielt gledelig er det å se at antall tonnasje går ned i 

de fire kommunene som man kan sammenlignes med.  

Årets engasjement øker fortsatt, og vi ser at en stor del av det som ryddes, faktisk er ryddet på det vi har 

valgt å kalle utilgjengelige steder.  

Bevisstheten blant folk flest er økende, og det er positivt. Konsekvensen av marin forsøpling er så stor, at 

det må tas tak i på mange områder, og det er en øyeåpner. Etter å ha vært på denne arenaen nå i 7 år av 

den relativt unge ryddehistorikken som finnes innen marint avfall, ser man hvor viktig det er å få ressurser 

innen forvaltningen. 

I samme periode har omfanget av marint avfall på agendaen eksplodert. Fra noen få ildsjeler er det blitt 

mange, noe som skaper et større behov for en koordinering og informasjonsformidling. Samtidig blir stadig 

mye gjort, og mye gammelt avfall har blitt ryddet opp.  

Det gir håp for fremtiden. 
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10  Samarbeidspartnere – Tusen takk 

Transporttjenester: 

 

 

 

 

 

M/S Miljødronningen    

 

Premie: 

  

Arrangement: 

 

 

 

 Aqua Lofoten  

Coast Adventure 

 

Samarbeidspartnere:   

  

 

 

 

 

 

Rydding på utilgjengelige steder: 

Naturbruk linja v/Vest-Lofoten VGS 

Lofoten Folkehøgskole 

June Grønseth og Kyrre Pettersen 

Aqua Lofoten Coast Adventure 

Lofoten Fishing & Searafting 

 

 

  

 

En spesiell takk til alle ryddekoordinatorer og ryddedeltagere som har deltatt i 

Strand- og kystryddekampanjen i Lofoten, 2017! 
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11 Vedlegg 1  Ryddeskjema, side 1 og 2 
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12 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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 
Inner/ 

Yttersida 

Akkarvikodden  x       I 

Andøya x x       I 

Besselvågan       x  I 

Bollhaugen, Reine  x       I 

Bunesstranda   xx xx   x x Y 

Coop- Valen  x       I 

Gjerdvika xx x      x Y 

Glåpen x x       I 

Gravdalsbukta  x       I 

Hamnøy (- Skagen) x  x      I 

Hell(e)  x       x Y 

Horseidet   xx      x Y 

Kirkefjorden x        I 

Kjellsneset x*         

Kollhellarsanden x x  x    x Y 

Kollhellarsanden – 

Silsandneset 

 x      x Y 

Kvalvik- myran   x      I 

Kvalvika  x  x     I 

Løktodden  x       I 

Moskenesvågen  x     x  I 

Ole Nils Øy  x       I 

Ole Nils Øy-Toppøya  x       I 

Ramsvika  x       I 

Refsvika x xx xx x  xx  x Y 

Reine indre havn       x  I 

Reine ytre havn -

kirkegården 

 x       I 

Stokkvika område xx x      x Y 

Sørholmen  x*       x Y 

Sørvågen, bortersida   x       I 
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Steder:  Moskenes 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted 
Inner/ 

Yttersida 

Sørvågenvatnet   x       I 

Tindshavna     x    I 

Tindsura x        I 

Toppøya      x   I 

v/Steinberget x x      x Y 

Vedvika, Sørvågen  x       I 

Vorfjord x       x I 

Ånstad x    x   x I 

Antall steder 15 23 4 4 2 2 4   

Antall ryddeaksjoner 16* 25 6 5 2 3 4   

*To steder registrert i samme ryddeaksjon i datagrunnlaget. Tallene ikke adskilt, men registrert steder for seg. 

Flakstad kommune: 

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

sted 

Inner/ 

Yttersida 

Bottelvika/ Nusfjord  x       I 

Flakstadsanden     x  x  Y 

Fredvang-Finnbyen   x  x    Y 

Holmhompa   x      I 

Horndalen      x x  Y 

Ved Hornet 

(Tjeldneset) 

xx        Y 

Justnes     x x   Y 

Kilan      x   Y 

Kvalvika x x  x   x x Y 

Lillesandnes x        Y 

Myrland x         

Nordafjæra   x x     Y 

Nusfjord- Nesland x        I 

Rambergstranda   x  x  x  Y 

Sandneset x  x  x    Y 

Skagensand - 

Sørjord 

x        Y 

Skjelfjord, 

indre/strand/osen 

x x x   x x  I 

Skjelfjord, 

ytre/vestre 

x  x x    x I 

Storsandnes x x x      Y 

Sund  x x  x    I 

Trollskjæran/ x        Y 
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Steder:  Flakstad 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Utilg. 

sted 

Inner/ 

Yttersida 

Brunstanda 

(Rambergstrand- 

Flakstad strand) 

Vareid x x xx x  x   Y 

 Vestervika x     x  x Y 

Ytresand strand    x x    Y 

Sum steder 13 6 10 5 7 6 5   

Sum ryddeaksjoner 14 6 11 5 7 6 5   

 

 

Vestvågøy kommune: 

Steder:  Vestvågøy 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted  Inner/ 

Yttersida 

Bakjorda, Austerøy x       x I 

Bakjorda, Stegløya x       x I 

Bakjorda, Vesterøy xxx       x I 

Bakjorda, Svinøya x       x I 

Bakjorda, Silsandøya x       x I 

Bakjorda, Varøya x       x I 

Bø-Kvalnes  
 

x 
     

Y 

Bjørnsand/raksand x 
 

x 
  

x 
  

Y 

Bollefjæra  x x 
     

I 

Brandsholmen  
     

x 
 

I 

Breidablikk-Storeidøy  
  

x 
 

x 
  

I 

Buøyveien, ved  
    

x 
   

Båsan  x 
      

Y 

Dal/Kleiva, 

v/Dalstinden 

xx        I 

Eggum  v/molo, havn x x 
      

Y 

Eggum, Reistet x       x Y 

Eggum 

rullesteinstrand 

 x x 
 

x x 
  

Y 

Fallkråa, mot ure x x x 
  

x 
 

x I 

Finstad  
    

x 
  

I 

Fjæra v/Lofotprodukt  x 
   

x 
  

I 

Gjermesøy x 
 

x x x xx 
  

I 

Grundstad  
 

x 
     

Y 

Haugbukta  
  

x 
    

I 
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Steder:  Vestvågøy 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted  Inner/ 

Yttersida 

Hauklandstrand  x x x x x 
  

Y 

Holsneset  x 
      

I 

Holsøya   x 
  

xx x xx 
 

I 

Høynes – Kvalnes x 
 

x 
     

Y 

Jektvika x x x x 
    

I 

Jellvoll x        Y 

Jorda x 
 

x 
     

Y 

Kartneset, Moland  
    

x 
   

Karvistranda 

(Myklevik) 

x        I 

Klokkervika  x x 
 

x 
   

I 

Kollvika x 
 

x x 
 

x 
  

Y 

Kremmervika  
    

x 
  

I 

Kylpesnes  x 
      

I 

Langneset  
  

x x x x 
 

Y 

Leknes havn  
     

x 
 

I 

Lilleeidet x x 
  

x x x 
 

I 

Lyngedal x x x x x x 
  

Y 

Løkta x x x 
 

x x x 
 

I 

Malnes  
 

x 
  

x x 
 

I 

Mortsund  x 
      

I 

Mærvoll x 
 

x 
     

Y 

Nappstraumen, langs  
   

x 
   

I 

NerGjerstad  x       I 

Nesjøy x x x x 
    

Y 

Oluffjæra x x 
      

I 

Ramberg i NordBorge xx        Y 

Rammvika      x    

Ramsvika   x      I 

Rekstrand, Ballstad x        I 

Rokkvika x        I 

Rolfsfjord  x    x   I 

Sandberg – Bergsøya x x x x x x x  I 

Sandøy x   xx   x  Y 

Saupstad 

(Rettvika/Bergslettvika) 

 x     x  Y 

Saupstadbukt, Rottvika  x       Y 

Schellstadfjæra, 

Svarholt 

   x     I 

Skarsjøen  x       I 
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Steder:  Vestvågøy 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted  Inner/ 

Yttersida 

Skokkelvika x x x x x x x  I 

Skokkelvikøyer  - 

Foldøya*  

x*       x I 

Skokkelvikøyer – 

Olvettesøya* 

x*       x I 

Skokkelvikøyer - 

Storøya 

x*       x I 

Skreda      x   I 

Sortland  x       Y 

Stabbosvika      x    

Stamsund, vik      x   I 

Steine  x x x x xx x  I 

Steinfjorden v/kuøya  x       Y 

Steinfjorden,Oppsåttet x        Y 

Steinfjorden, Vika x        Y 

Steinsodden      x   Y 

Store Borga x       x Y 

Storeidøya, strand x x       I 

Sund-Hattan  x x x  x   I 

Sversvika   x    x  Y 

Sversvika - Skreda x        Y 

Tangstad molo     x    Y 

Tangstadpollen  xx       Y 

Tjønndalen  x       I 

Toftan (mot Holsøya) x        I 

Trollfjæra   x    x  I 

Tussan   x    x  I 

Tørnholmen  x   x    I 

Unstad  xxxxx x xx x x   Y 

Ure       x  I 

Uttakleiv x x x x xx x x  Y 

Valberg, Finstad  x xx      I 

Valbergsveien, vest for 

smorten, fjæra 

xx   x     I 

Valholmene x        Y 

Vikstranda x x xx x  x   Y 

Vågan-vik x  x x x  x  Y 

Vågspollen   x      Y 

Æsholman       x  Y 

Åsengrova x       x I 

Sum steder 44 37 32 20 18 31 19   

Sum ryddeaksjoner 51* 42 34 22 20 33 20   
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*Tre steder registrert i samme ryddeaksjon i datagrunnlaget. Tallene ikke adskilt, men registrert steder for seg. 

Vågan kommune:  

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

Altervågsosen    
  

x 
  

I 

Badestranda u/fjellet xx   x x x 
  

I 

Blåløngen 
x x x 

     
Y 

Breivollfjæra    
   

x 
 

I 

Bremvika/Breivika, 

paradiset/ørsnes 

  xx      I 

Breivika, Ørsnes x       x I 

Brenna    x   x  Y 

Brettesnes      x   I 

Bukkøya  xx       I 

Børvågen x xx  xx x    I 

Festvåg      xx   I 

Finnvika x xx x      I 

Fløttmannstrappa-

Dahlskjæret 

 x       I 

Gimsøy naturreservat    x x x   Y 

Gimsøy, vik    x     Y 

Gjerstad     x     

Gjersvoll  x x x  xx   Y 

Haugøy  x      x Y 

Helløya  x      x Y 

Henningsvær 

v/trevarefab. 

 x       I 

Holman/trollskaraet       x  I 

Hopen - Kalle  x       I 

Hov    x     Y 

Kabelvåg molo  xx x x     I 

Kabelvåg, Øra      x   I 

Kabelvåg, fjæra x        I 

Kalle, Bremvika  xx x 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 
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Steder:  Vågan 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted   

Laukvik naturreservat    x   x  Y 

Laukvik, Bufjorden x       x Y 

Laukvik, Haugan x       x Y 

Laukvik, Kalvøya x        Y 

Laukvik, Knutsøya x       x Y 

Laukvik, Lyngøya x        Y 

Laukvik, Steinsvika x        Y 

Lyngværsøyene x  x      Y 

Murvika/langvika    x     I 

Nautøya- Åkervikelva x        Y 

Ramnøy   x 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 xx x x   x  I 

Rørvik (dykking)  x       I 

Rørvikstranda  x x x x    I 

Sandøya  x x      Y 

Sauøya  xx    x   I 

Silsand         I 

Silsand- Hopen  x  x     I 

Skolefjæra 

Digermulen 

      x  I 

Skrova, Lille 

Galtvågen 

x        I 

Skrova,  Remøya, 

strnder 

x        I 

Slåkøya   x   x   I 

Smedvika      x    

Stordalen  x       I 

Stor-Dallvik    x     I 

Storvågan x   x x x   I 

Strømnes - Delp x        Y 
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Steder:  Vågan 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Utilg.sted   

Sundklakkstraumen, 

Gimsøy 

    x    I 

Svinøya* x x x      I 

Tjeldbergvika    x     I 

Tjønnvika, ørsnes      x   I 

Ursvika x x x x   x  I 

Vassosen/Kariosen      x   I 

Vaterfjord x   xx     I 

Våtvika/Rækøya    x      

Ørsnes x  xx xx  x   I 

Øyhelsundet x        I 

Årstein x     x   I 

Årstrand, Vik   x   x   I 

Åvågen Gimsøy       x  I 

Sum Steder 31 29 20 23 9 17 10   

Sum ryddeaksjoner: 35* 36 22 26 9 20 10   

*To steder registrert i samme ryddeaksjon i datagrunnlaget. Tallene ikke adskilt, men registrert steder for seg. 

Andre:  

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

Store Svellingøy x       x I 

Delp/Rolfsbar x        Y 

Værøy  bøye         

Sum Ryddeaksjoner 2         

 

Dykking:  

Steder:  Vågan 2017 

Lilleeidet x 

Gjermesøy x 

Skjærbrygga 
x 

Leirvik, Ure x 

Henningsvær  xxx 

Vaterfjord x 
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13 Vedlegg 3 Forklaring fiskeriutstyr 

 


