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2 Forord
Historien om marint avfall i Norge er både kort og lang på samme tid. Lang fordi man alltid har
ryddet litt i den lokale fjæra i mange år. Kort fordi organisert rydding av kystlinja «bare» har 5 års
historie. Før renovasjonsselskapet kom i det ganske land, var det vanlig å brenne avfallet på bål,
eller hive det i fjære slik at havet tok det, og dette var absolutt ikke unikt for Lofototen. Vi kan riste
på hodet i dag, men man visste trolig ikke hvor bestandig spesielt plast kan være, og trodde nok
at det ble brutt ned av naturen på lik linje som organisk avfall. I dag vet vi at det ikke er slik, og
med økt kunnskap om konsekvensene av spesielt plastforurensning, tvang behovet for
systematisk rydding seg frem. For 5 år siden hadde Lofoten Avfallsselskap Strandryddeuka som
pilotaksjon for Hold Norge Rent – og det var viktig for oss å rydde om våren. Da kunne man nyte
en ren natur om sommeren før vinterstormene kom med nytt avfall og dra nytte av kulturen med
ryddedugnad om våren. Med registering og innveiing av det marine avfallet fikk man etterhvert en
pekepinn på hva omfanget kunne være. Tonnasje og antall var viktig dokumentasjon, selv om
noen syntes det var kjipt at man måtte registrere, for det tar jo tross alt litt lengre tid.
I dag har vi tall for 5 år, og kan begynne å sammenligne tallene for å se om det er noen endringer
og trender. På landsbasis registreres det flere og flere ryddeaksjoner, og det er som om grasrota
har reist seg gjennom mange ildsjeler, under god koordinering av Hold Norge Rent.
De 4 forrige år har Strandyddeuka i Lofoten vært ren dugnadsinnsats, der Lofoten Avfallsskap har
valgt å ta kostnaden for å ta imot avfallet, samt sette av tid til koordineringsarbeid. I år er det for
første gang bevilget midler til arbeidet med marint avfall, og vi i LAS har vært en av de heldige
som har fått tildelt dette. I tillegg har Fylkesmannen bidratt til midler til et prosjekt i Lofoten om
omhandler forsøpling generelt. Vi er takknemlige både for at vi har fått midler, og fordi det har
kommet nasjonale midler som kan bidra til å fjerne noen av barrierene i oppryddingsarbeidet.
Det er svært mange som bruker av sin tid til å rydde langs vår kystlinje. Noen setter kanskje av
en time, men noen setter også av svært mange timer og jobber sporadisk over flere måneder.
Det er felles enighet om at ryddingen av Norges kyst må skje på dugnad, fordi hvis arbeidet
skulle lønnes ville det bli et hinsides stort beløp. Gjennom dugnad vil man også få forebyggende
effekt.
Utfordringen er da videre å finne finansieringskilder som kan sikre at det settes av midler til dette,
som igjen gir forutsigbarhet med bedre og mer effektive resultater.
Med midler vil det også bli satt fokus på forskning, og kunnskapsmiljøet vokser rundt tematikken.
Og med fakta er det lettere å jobbe forebyggende. Å rydde plast og annet marint avfall som
allerede er på avveie, er bare et tiltak mot mikroplastforurensing i havet. Konsekvensen av
mikroplast er så alvorlig at det gir motivasjon til å rydde alt avfall langs kysten vår, selv om
plastartikler generelt «kun» er en sekundærkilde til mikroplast.
I høst har vi gått enda lengre enn bare rydding, da vi også har kartlagt lengre strekninger av
kystlinja for å bekrefte/avkrefte at det ikke er like mye avfall over alt, få lokalisert «hotspots» og se
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hva som skal til av ressurser og hjelpemidler for å få ryddet opp. Ved ett tilfelle er det benyttet
drone, og vi er svært spente på resultatet. Vi har også fått bistand til transport ut til utilgjengelige
steder, samt etablert et tettere samarbeid med fiskeri og havbruk gjennom en workshop i
Mortsund, 22-23. september. Disse tiltakene har vært med støtte fra Miljødirektoratet.
Vi kunne ikke gjort dette arbeidet alene, og benytter anledningen til takke alle
samarbeidspartnere og ryddedeltakere i Lofoten. En spesiell takk til Aqua Lofoten Coast
Adventure, som bidro med dugnadtur i RIB, selv om været gjorde at vi måtte snu og velge
Bunesstranda i stedet.
Takk også til våre samarbeidspartnere for transport; Svenn Pedersen Lastebiltransport og Østbø
avd. Lofoten, og ikke minst Kystvakten ved K/V Heimdal. Dere har gjort en uunnværlig innsats
ved å ta avfallet med til oss!
Vi vil også rette en stor takk til Toyota Nordvik som bidro med premie til trekningen blant
strandryddelagene, og til lokalavisene som også synes dette er så interessant at de vil skrive om
det til innbyggerne.
For at Strandryddeuka skulle være mulig, er vi avhengig av den gode dialogen og samarbeidet
med våre eierkommuner. For kommunene har kontaktpersonen for marin forsøpling vært Brita
Johnsen og Kenneth Mæhlumsveen (Moskenes), Dag Walle (Flakstad), Anja Meland Rød og
Bjørn Andersen (Vestvågøy) og Stig Rune Dybwig (Vågan). I tillegg har servicetorgene i de
respektive kommuner bidratt med å levere ut sekker og skjema til ivrige ryddere. Tusen takk for
deltagelsen!
En ekstra stor takk også til Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet som har bidratt med
midler for å finansiere mye av dette arbeidet som er lagt ned i år.
Monica Kleffelgård Hartviksen har vært prosjektleder, gjort betraktningene, lekt med tall og
forfattet denne rapporten.

Leknes, november 2015

Monica Kleffelgård Hartviksen
Informasjons – og kvalitetsleder
Lofoten Avfallsselskap IKS
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3 Sammendrag
Årets Strandryddeuke var den femte i rekken, og den fant sted i uke 21. Også i år har Lofoten
Avfallsselskap (heretter kalt LAS) invitert lofotinger til å bli med på ryddedugnad, hvor man
registrerer avfallet man finner og får levere det gratis innenfor en avtalt periode. Det er mange
aktører som har imponert i år, og resultatene er de beste så langt i Strandryddeukas historie, med
767 deltaker og 76 ryddeaksjoner. Det er 23 nye ryddesteder som ikke har vært ryddet tidligere,
og når vi har plottet alle ryddeaksjonene på kartet som gir et bilde på hvor det blir ryddet, og så er
vi oppe i 273 stykker over 5 år. Vestvågøy ble tredje beste ryddekommune i landet i årets aksjon,
bare slått av Hadsel og Oslo, og det er vi stolte av.
Antall meter av kystlinjen som er ryddet er oppe i 107 970 meter, eller nesten 11 mil! Vi får stadig
spørsmålet om det blir mindre avfall, og svaret må vel være ja, under tvil. Kysten vår ser bedre ut
nå, men vi vet aldri hvor mye avfall som havet kommer i land med i løpet av vinterstormene. Og
vinterstormene varierer fra år til i antall, retning og omfang. Men siden mye er ryddet som har
ligger der i lang tid, så blir det mindre, og det kommer ikke like mye nytt hvert år. Ved å arbeide
mer mot kildene, håper vi at tilførselen også avtar.
Andelen avfall som er identifisert som bedriftsavfall har økt til 58% i år, mot fjorårets 49%. Dette
skyldes nok store funn av isopor større deler enn 10 cm, som troner øverst på toppen av alle
funn. Andelen med fiskerirelatert avfall holder seg stabilt i underkant av 30%. Av det som er
fiskerirelatert utgjør tau, lange (21%) og korte (48%) tilsammen 69%. Hadde man klart å få slutt
på kilden til korte tau og isopor, så hadde antall artikler blitt redusert med 30%!! Isopor er det
forøvrig mest av på innersiden av Lofoten, og i Vågan kommune.
Vi har også et resultat på 25,05 tonn og gjennom Strandryddeukas 5 år er det ryddet 89 tonn.
Store ryddeaksjoner på utilgjengelige steder er med på å dra vekta opp, og det samme gjør antall
jernartikler. Kystvakten har gitt oss assistanse til å hente marint avfall på vanskelig tilgjengelige
steder, noe vi er svært takknemlige for. Ettersom Kvalvika ikke ble ryddet i år, og registreringer
fra Refsvika og Bunesstranda ikke er tilfredsstillende, kan dette ha innvirkning på spesielt funn av
drikkeflasker med utenlandsk design, da vi har funnet få av dem, og at skillet mellom innersiden
og yttersiden ikke er markant forskjellig, slik det var i fjor. Dette er «lek» med tall, som kan gi
indikasjoner, så vil fremtiden vise tendensene på sikt.
I nasjonal sammenheng har Nordland fylke i år 174 ryddeaksjoner, og ca 40 % av disse er utført i
regi av Strandryddeuka. Cirka, fordi vi også gjennomførte noen ryddeaksjoner i Lofoten etter at
registeringen av avsluttet. I landet forøvrig er det utført 855 aksjoner, noe som betyr at de fire
kommunene våre står for ca 8% av ryddeaksjonene. Det er ryddet en strekning på 321 km, der
våre neste 11 mil utgjør ca. 17%. Til alle våre øyværinger i Lofoten, vi er takknemlige til alle som
har deltatt!
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4 Innledning
Året 2015 et en milepæl i rydding av marin forsøpling sin relativt korte historie, fordi det i år er satt
av midler på Statsbudsjettet til dette formålet. Frivillige hender til rydding vil man nok være
avhengige av i fremtiden også, men midler betyr det at arbeidsinnsats og utgifter hos de
forskjellige aktørene faktisk kan dekkes til en viss grad. På denne måten fjernes de barrierene
som har vært til hinder for at det som blir ryddet av marint eierløst avfall, kan leveres gratis.
I arbeidet som LAS har lagt ned i de 5 årene som Strandryddedugnaden har eksistert, så har vi
vært helt avhengig av både samarbeidspartnere og andre aktører for å få avfallet transportert,
samt eget økonomisk overskudd for å dekke kostnadene. Det er derfor godt at det blir midler
tilgjengelige slik at man kan få bedre forutsigbarhet. 7,5 millioner er lite med tanke på hvor mye
som gjøres, men dette er absolutt et stort steg i riktig retning.
LAS er en av de heldige aktøren som har fått tildelt midler, og noen av disse er øremerket mottak
av marint avfall. Det har i praksis blant annet medført at vi har kunnet si ja til ryddeaksjoner helt
frem til i høst, samt også kunne gjennomført flere ryddeaksjoner på utilgjengelige steder.
Arbeidet med å identifisere kilder fortsetter. Det er derfor fortsatt krav om registrering av det
avfallet man finner. For selv om kvaliteten på registreringen ikke er av vitenskapelig kaliber, så gir
det likevel en indikasjon på hva som finnes av avfall, som igjen kan være en indikator på hvor
man skal lete etter situasjoner hvor avfallet oppstår, og hvem som er den egentlige eier av
avfallet.
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.
En utfordring er å vite om det er den samme strekningen som blir ryddet hvert år. Et annet
spørsmål vi stiller oss er hvordan det egentlig ser ut mellom ryddestendene. Vi vet at det ikke er
like mye over alt, at enkelte steder er det ingenting – mens andre steder er såkalt «hotspots»
hvor svært mye kommer i land. Gjennom midlene fra miljødirektoratet ønsker vi også å se
hvordan det ser ut, men det er en annen rapport.
«Toppåret» 2012 var etter stormfloa «Berit» høsten 2011. I år hadde vi besøk av stormen «Ole»
som nådde orkan styrke til tider, og ut fra det forventet vi en litt større interesse av ryddere i år.
I løpet av året har også rydding av marint avfall økt i omfang, ved at vi har utvidet til andre
områder hvor det finnes herreløst avfall. Dette er samlet under prosjektparaplyen Clean Up
Lofoten som også vil jobbe forbyggende med forsøplingsproblematikken.
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4.1 Målsetting
Hovedmålet for ryddekampanjen 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.

5 Prosjektgjennomføring
5.1 Kommunikasjon for å nå potensielle ryddere
Det har vært fokus på strandrydding og marint avfall i Lofoten noen år, både gjennom det
arbeidet som lagt ned i regionen, og den informasjon som spres nasjonalt gjennom medier, blant
annet fra Hold Norge Rent.
Kommunikasjonen har i hovedsak to formål, for det første er det viktig å mobilisere folk til å delta i
ryddingen, for det andre må man fortelle litt om hvordan det skal gjøres. Gode hensikter fungerer
ikke om man ikke samtidig tar ansvar for transport av det samlede avfallet til godkjent mottak.
Vi aner f.eks. ikke hvem Levin er, men vet at han egentlig har lyst til å hjelpe til. Han oppfordrer
derimot alle til å bruke 30 minutter av sin tid til å ta med litt marint avfall og legge i en haug. Uten
at dette pakkes i sekker eller gjøres avtale om henting forblir dette fortsatt forsøpling. Dette er i
Kvalvika i Flakstad kommune – som ligger slik til at en innhenting må gjøres med helikopter.
Siden vi er avhengig av frivillighet til å legge avfallet i sekker og storsekker blir det en dyr jobb å
rydde opp i. En litt enklere sak var det hos en innbygger, som hadde fått flere sekker med søppel
plassert på parkeringsplassen litt bortenfor gården sin, med påskriften «strandsøppel». I begge
tilfellene var intensjonene sikkert de aller beste, men hvis man ikke kan ta ansvar for at avfallet
blir kjørt eller hentet, så man heller la være. I det siste tilfellet hentet vi avfallet da det stod på
tømmeruta, men uten kontaktperson kan dette være hva som helst. Herreløst avfall er uendelig
mye – men vi tar ansvar for de som melder seg på og for det avfallet de rydder.

Hvem skal ta ansvar
når ikke rydderne selv
sørger for å varsle om
at de rydder, og forlater
avfallet slik?
Foto: M. Flaaten
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Det brukes lite midler på markedsføring av Strandryddeuka, men det utarbeides en folder som
distribueres til tidligere ryddekoordinatorer, i skanken på rådhuset i de respektive eierkommuner,
vår administrasjon og ved miljøstasjonene. I tillegg oppfordres folk til å delta via LAS Miljønytt,
egen hjemmeside og facebookkonto.

Folder til utdeling

Selv med små midler kan vi nå ganske mange i dag med kommunikasjon gjennom flere kanaler,
men enkelte er også svært vanskelige å få tak i fordi de velger andre kanaler enn de som gjelder
her lokalt. Lokalavisen har gjennom tidene har en svært viktig rolle for å distribuere informasjon,
men har nok merket nettaviser og sosiale mediers inntog, og den potensielle leserens valg til selv
å selektere hvilket stoff de vil lese, og der vi som avsender med det vi mener er viktig
informasjon, får en stor utfordringer med å nå «alle». Dette merket vi også i informasjon arbeidet
med marin forsøpling.

5.2 Tidshorisont og riktig tidspunkt
Vinteren 2014/15 var snøfattig her nord, med flere stormer der «Ole» var den kraftigste. Arbeidet
med strandrydding kunne likevel komme i gang tidlig, og en av koordinatorene hadde ryddet hele
vinteren for å levere samlet. Vår erfaring er at det fortsatt er våren som er den mest aktuelle
årstiden å rydde på, både fordi avfallet er synlig når gresset ikke har kommet så høyt og fordi det
kan synes som at det er en kultur for rydding på våren.
Selv om de fleste rydder på våren, er det også noe avfall som leveres inn senere på året. Den
siste aksjonen var i oktober, der en skoleklasse hadde funnet mye og ryddet i sammen – og der
de registrerte funnene og leverte til miljøstasjonen. Både for kommunikasjon og bruk av
arbeidskraft er det hensiktsmessig å begrense perioden til rydding p.t., slik at det ikke blir en årlig
aktivitet enn så lenge dette er et prosjekt og ikke en linjeoppgave for oss som avfallsselskap.
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Kollvika: LAS-ansatte dro på
egen dugnad i år! En fin måte å
få opp engasjement og erfaring
med marint avfall.

5.3 Økonomi, arbeidsfordeling og rammebetingelser
5.3.1

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.
2015 er første år vi har fått tilført midler til mottak av marint avfall, noe arbeidsinnsats og andre
aktiviteter rundt marint avfall. Både Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet har gitt midler i
år. Miljødirektoratets midler har vært øremerket marint avfall, mens midlene fra Fylkesmannen
favner bredere gjennom prosjektet Clean Up Lofoten, der arbeidet med marint avfall inngår som
en del av dette.
Avklaring om midler kom først på sommeren, og har bidratt til å iverksette flere tiltak, i tillegg til
Stranryddeuka hvor LAS tidligere har måttet ta dette på egen regning som sponsorobjekt fra
overskuddet av næringsdelen i selskapet. Som IKS skal innsamling av avfall fra husholdninger
skje til selvkost, og her kan ikke kostnader til utførelse av veldedig arbeid som mottak av eierløst
avfall inkluderes. Med økt omfang kreves det økte ressurser å håndtere dette prosjektet. Siden
midlene kom sent, kom man også sent i gang med aktivitetene vi hadde satt oss som mål å
gjennomføre, men ble gjennomført.
Andre kostnader som påløper er blanke sekker til å ha avfallet i, samt storsekker (m3) til hentinger
på utilgjengelige steder. Selve kostnaden for mottak av avfallet synliggjøres gjennom kostnaden
for å levere avfallet. Siden henting av marint avfall med helikopter fort koster en del penger,
hadde vi besluttet å fraråde rydding av på strekningen Refsvika- Fredvang langs yttersiden av
Lofoten. Når midlene nå er på plass, håper vi noen bidrar til rydding slik at det blir ryddet i 2016.
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.
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I tillegg bidrar LAS med kr 5000,- til premie blant ryddelagene og med koster drivstoff til
dugnadsturen som gjøres sammen med Aqua Lofoten Coast Adventure.

5.3.2

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.
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 fra hver sin innfallsvinkel.

5.3.3

Sponsorer

Mange av ryddeaksjonen har behov for assistanse til transport av avfallet. Noen tar det også med
selv, men det er mange som benytter seg av tilbudet om transport.
Både Svenn Pedersen Lastebiltransport og Østbø avd. Lofoten bidrar med transporttjenester.
Østbø har tatt med avfallet på renovasjonsruta når de har kjørt den likevel. Det betyr i praksis at
avfallet blir stående til renovasjonsbilen kommer og henter restavfall – og det er hver 4. uke. I et
tilfelle ble utplassering av container eneste løsning da mengdene var så store. Transport av
avfallet fungerer tilfredsstillende bra, når ryddekoordinator får beskjed om hvordan det
praktiseres.
Svenn Pedersen Lastebiltransport har tatt med avfallet i Vågan og kjører ut etter behov eller tar
det med når de har tur likevel og ledig kapasitet, og når det er snakk om lengre distanser. De har
også kranbil, som er en fordel når avfallet pakkes i storsekker og må løftes.
Også i år har Aqua Lofoten Coast Adventure bidratt med en RIB tur til yttersiden av Lofoten. Den
ble dessverre litt amputert på grunn av været, og man måtte dermed ty til plan B som var
Bunesstranda via Kirkfjorden – og gåtur over fjellet. I år stilte selskapet både med både RIB og
arbeidstid.
Toyota Nordvik bidrar med halvparten av premien på kr 10 000,-, som trekkes blant ryddelagene.
Vi fikk positiv respons fra Kystvakten om assistanse til å fjerne en det av avfallet som hadde blitt
samlet på andre utilgjengelige steder.

11

Lofoten Avfallsselskap IKS
5.3.4

Rapport Strandryddeuka 2015

Kostnadsoversikt

Kostnadsoversikt for prosjektet Strandryddeuka, eks transportkostnader til ekstraryddinger med
bistand fra Miljødirektoratet, og arbeidstid.
Artikkel/tjeneste
Sekker
Restavfall (1,65 kr/kg)
RIB tur
Storsekker
Premie
Transport

Antall
25 052*
28

Nettobeløp
8460,41 336,6 000,2 380,5 000,30652,-

Sum

93 828,-

*Mangler en innveiinger og tallet er estimert for denne
Strandryddeuka hadde en kostnader på kr 93 828,- eks. mva. Arbeidstid på prosjektleder er ikke
inkludert i denne oversikten. Denne kostnaden dekkes inn fra LAS sitt overskudd fra
næringsvirksomhet, ettersom husholdningsavfall innhentes etter selvkostprinsippet. Det er altså
ikke abonnentene som betaler for strandryddeaksjonen. I tillegg til innsatsen fra Kystvakten.
Øvrig arbeid med marint avfall holdes utenom denne rapporten.

De frivilliges bruk av tid og
utgifter til drivstoff etc. er
ikke regnet med, men utgjør
en stor del av den totale
kostnaden.

Foto: June Grønseth

5.4 ”Strandrydderene”
Selv om det blir færre skoler med, så er nok en god del av rydderne skoleelever. I år er det likevel
mindre enn halvparten som rydder i regi av skolen. Blant de som har deltatt mest flere år på rad,
er Ørsnes privatskole som har hele skolen i sving med flere ryddeaksjoner i nærområdet. Øvrige
skoler som har deltatt i år er Sørvågen skole, Ramberg skole, Napp Skole, Vest Lofoten VGS,
Aust-Lofoten VGS avd. Kabelvåg og Folkehøyskolen i Lofoten (Kabelvåg). I tillegg til at Kabelvålg
Barnhage har vært ute og plukket.
I år har flere politikere også deltatt. I Vestvågøy har det vært en tverrpolitisk ryddeaksjon med
ungdomspartiene, og i Vågan har partiet Vestre ryddet for andre gang!
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Det er også noen foreninger representert, både Miljøagentene i Kabelvåg og Tjukkasgjengen har
bidratt også i år, i tillegg til flere velforeninger og grendelag.
De ansatte i Kultur-, Miljø- og Næringsenheten i Vestvågøy kommune har også bidratt, fra
næringslivet har de ansatte ved SALT Lofoten, og vi selv i LAS deltatt, og merk at det er på
fritiden etter endt arbeidstid at dugnadsarbeidet har skjedd, og noen har tatt med familie.

Fra LAS sin dugnadsaksjon, med
middagslaging over bålet blir turen ekstra
koselig.

Fra rydding på Blåløngen utenfor Laukvik.
Foto: June Grønseth

Siste hånd på «pakkingen», nå er avfallet
klart til å hentes. Avfallet er ryddet over 2 år,
men det lyktes ikke å få fraktet avfallet ut i
fjor, slik at det måtte vente til i år. Bildet er
fra LAS sin ryddeaksjon. Årets vekt er
korrigert med estimert vekt for fjoråret.
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5.5 Gjennomføring forøvrig:
5.5.1

«Bli med i trekningen av kr 10 000,-»

Alle ryddelag som har ryddet over 20 kg og som har fylt ut registreringsskjema korrekt, er med i
trekningen av kr 10 000,-. Hvis privatpersoner eller firma vinner premien må den gis til en
forening/ organisasjon som holder til i Lofoten. Ryddelag fra skoler, og skoleklasser teller i denne
sammenheng som ideell, og kan beholde premien selv. Premien er sponset av Toyota Nordvik og
LAS.
Trekningen gjøres hos Leknes Lensmannskontor, slik at man har de beste vitner på at trekningen
er nøytral. Det er en fordel når man bor i områder der mange kjenner til hverandre.
Det var Kultur-, Miljø- og Næringsheten ved Vestvågøy kommune som ble trukket ut som vinner.
Siden de ikke er en veldedig organisasjon, så måtte de gi bort pengene. De ble fordelt likt og gitt
til Lofoten Turlag og en konsert med innsamling til flyktninger i regi av et knippe lokale
menigheter.

Strandrydderne fra Kultur-,
Miljø,- og Næringsenheten i
Vestvågøy kommune stilte
mannsterke opp på fotografering
og fikk blomster og pengepremie
fra Toyota Nordvik og Lofoten
Avfallsselskap IKS.

5.5.2

Erfaringer fra RIB-tur

Årets RIB tur skulle nok en gang gå til område Refsvika, men med mye regn og høye bølger
måtte vi snu og velge alternativ B som var Bunesstranda. Det innebar 45 minutters gåtur hver vei,
inklusive å passere en åskam. Her var det mindre vind, men når regnet kom ble det ikke noe
særlig. Vi måtte også bære med oss avfallet tilbake siden vi på det tidspunktet ikke visste at
Kystvakten skulle bistå. 14 stykker bar 140 kg over fjellet, i tillegg til egne sekker og utstyr. Tungt
nok, og ikke alt som er like lett å håndtere. Men vi «lånte» to trillebårer som vi satte pent på plass
og da gikk det ganske bra.
Selv med papir og penn regnet imidlertid registreringen bort, og vi måtte avlyse etter en time.
Men ut på tur og aldri sur gjelder også her, for stemningen var god underveis.
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12 stykker ble trukket ut blant hele 75 påmeldte, og trekningen ble utført ved Leknes
Lensmannskontor. Det er en fordel å ha mange reserver å ta av, siden det erfaringsmessig har
vært frafall. I år stilte de fleste fra «først» tolveren.
Vi ryddet innerst på stranda, og siden den er ganske dyp er det interessant å se at avfallet
kommer så langt inn. Men vi fikk beklageligvis ikke med oss de kvalitative observasjonene fra
Refsvika-området, hvor det er mye avfall.
Bunesstranda er imidlertid ikke det samme som Refsvika, og selv med blide deltakere er det blitt
ymtet frempå at de skulle gjerne vært i Refsvika. Så får vi se hva våren bringer.

Det så ikke så ille ut da vi kom, med blå himmel –
men det snur seg fort i Lofoten

Dette var kanskje den rareste tingen jeg fant.
Inne i en plastforpakning som var utrolig sandete
fant vi noe som lignet på stoff, vi pakket opp og
fant denne hetten – helt tørr!

Leirbålet var klart, men pølsene ble med hjem
denne gangen. Foto: R.W.Fredriksen

Det er ikke så mye å se ved første øyesyn, men
avfallet ligger i «søkk» i landskapet…Foto: R.W.
Fredriksen

En liten pust i bakke før vi bærer videre. Det ser
kanskje ikke så mye ut – MEN der kjennes.

Ble ganske så grått – sjekk den fine veien som er
murt opp fra «gamle dager».

15

Lofoten Avfallsselskap IKS

Rapport Strandryddeuka 2015

Foto: R.W. Fredriksen

Foto: R.W. Fredriksen

Lagfoto før retur – flott med en ventebu. Det er ferge
her på sommerstid, og en populær turløype.
Foto: R.W.Fredriksen

Sjelden har man vel vært mer glad for å finne en
trillebår – vi trillet den opp og ned fra
fjellovergangen!
Foto: R.W.Fredriksen

Utsikten ned mot Vinstad
Foto: R.W.Fredriksen

Typisk plastavfall
Foto: R.W. Fredriksen

5.6 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. 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.
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I LAS valgte vi følgende endringer:


Registrering av våtservietter. Observasjoner
av noe som lignet dette i fjæra og fordi det
brukes mye på tur til f.eks håndvask.



Skille mellom bilbatterier og vanlige
forbruksbatterier (AA, AAA o.l), da det sier noe
om hvem som kaster.



Registrering av sorte rør, fordi de er en
gjenganger.



Flere meldinger om landbruksplast gjorde at
dette også var interessant å få på skjema.



Det er ikke like enkelt å rydde kystlinje med
store steiner, som det er med fremkommelige
strender, derfor har vi ført på et punkt på side
1, som skal si noe om hvilket terreng det har
blitt ryddet i.

Innspill til ytterligere endringer:


Få inn patronhylser inn på skjema igjen, da det dukker opp noen av dem.



Etter workshop i Mortsund 22-23 september med fokus på fiskeri og havbruk opp mot
marint forsøpling kom det frem at garn oftest er not. I handlingsplanen er derfor Norges
Fiskarlag utfordret til å komme med en bedre forklaring på hva de ulike fiskeriredskapene
er, slik at vi bedre kan finne hvilken flåte den kommer fra. F.eks så er trolig mange av de
garnene som er registrert, egentlig en not.

Inndelingen av hvor avfallet oppstår ser ut til å ha fungert godt, og vi vil beholde den fremover.
Skjema ble levert inn til miljøstasjonen der avfallet ble tatt imot, eller levert til prosjektleder
direkte. Dette har fungert bra i år.
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Det vil alltid være noe som ikke passer på
skjema. Skal tro hvilken historie denne
gjenstanden har? Den ble funnet på
Bunesstranda. Foto: R.W. Fredriksen

5.7
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 fungert godt ved at våre sponsorer har tatt med seg avfallet når de har kjørt renovasjon,
slik at enkeltturer har vært unngått i det lengste for å holde kostandene nede.
I ett tilfelle måtte man sette ut container på grunn av store mengder avfall. Det var i Indre
Skjelfjord og der kommer det svært mye i land. Området har vært ryddet tidligere i
Strandryddeukas 5-årige korte historie.
I år har vi ikke hatt helikopter ettersom Kystvakten kom med villig hender. De hentet avfall i Ytre
Skjelfjord, Bunesstranda, Breivika/Buvika, Kollvika og Slåkøya og var til uvurderlig hjelp. Avfallet
må ofte bæres/slepes til vannet da det er satt så høyt at ikke floa skal ta tak i det, og noen ganger
er det ikke så godt pakket. De må også via lettbåter, så all heder til Kystvakten ved KV Heimdal.

Henting av avfall i Ytre Skjelfjord Foto: Anne Karin Burås
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6 Resultatet av registreringen
Det er 5. år på rad at Strandryddeuka er gjennomført i Lofoten. Årets aksjon har vært rekordstor i
antall, med 76 ryddeaksjoner. Legger vi sammen alle aksjonene i 5-års perioden, er vi oppe i 273.
Alle årene har man ervervet både kvalitativ og kvantitativ kunnskap, og sett at det er forskjell på
hva som kommer inn hvor. I år mistet vi viktig kunnskap fra yttersiden av Lofotodden, opp mot de
indikasjonene vi har hatt tidligere. Om endringene er tilfeldig, eller en følge av dette får vi se når
vi får registrert avfallet igjen. I år har vi derimot vært helt øst til Risvær utenfor Digermulen, og
erfarte at det var lite nytt avfall der, men derimot mye «nedgrodd». Registreringene fra hver
enkelt sted vil variere i nøyaktighet og etter hukommelse, men summert vil resultatet kunne gi en
god indikasjon om hva som finnes, som igjen kan lede til hvor avfallet stammer fra.
Feilkilder til resultatet kan være hvor nøyaktig tellingen er gjort, om det registreres underveis, på
bakgrunn av hukommelse eller estimat. Skjema sier heller ingenting om at andre enheter som
ikke er registrert på skjema, finnes i stort eller lite omfang. Det er mange som påfører alle artikler
de finner og gir informasjon om at det er mange plastbøtter, fiskerhansker, tannbørste og
smørpakker som ligger langs våre strender, men siden dette ikke er registrert overalt vil det
fortsatt bare være en opplysning man ikke vet utbredelsen av. Når registreringen viser det
samme over tid, kan man imidlertid si at dette er mer sikkert, og når tallene kan bekreftes med
kvalitative observasjoner, så øker også tryggheten om resultatet.
Enkelte ryddekoordinatorer har deltatt hvert år siden 2011, og noen ryddesteder har vært med
over flere år, men med forskjellige koordinatorer. Det vi ikke vet er om området er 100% rent,
eller om det ligger mer igjen, og om det er tilnærmet eksakt samme meterne, eller området som
er ryddet. Vi vet også at ryddinger som skjer langs vei der veien går langs med kystlinja, så er det
litt tilfeldig om avfallet som ryddes registreres på Rusken/vårryddeaksjonen i regi av kommunene
eller marint avfall. Mange veistrekninger langs kysten gjør ryddingen kvalifisert til begge, og
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. Teorien ble testet i 2014, og fikk svært tydelig forskjell på hvor flaskene kom fra. Dette
resultatet gjentok seg ikke i år. En feilkilde her kan være at Kvalvika og Refsvika har lite
registreringer i år, slik at dette må testes over tid. Kanskje må man også dele opp
ryddeaksjonene på andre måter, f.eks første gangs rydding og flere gangs ryddinger, eller etter
hvordan havstrømmene går. Men det er ikke gjort i år. Kanskje var det bare tilfeldig og at det kan
være andre variabler å ta med i betraktningene, som for eksempel retningen på høst- og vinter
stormene har noe å si.
Alle resultatene må derfor sees i lyst 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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Dette er avfallet fra
Slåkøya.
Avfallet ble ryddet på
en av våre
ekstraryddinger til
utilgjengelige stede,
med støtte fra
Miljødirektoratet.
Legg merke til
kannene i forskjellige
farger, som er typisk å
finne langs kysten vår.

Foto: Martin Fransson

6.1 Overordnet
Tabellen viser en oppstilling av resultatet for 2015.

Sted

Moskenes

Flakstad

Vestvågøy

Vågan

Sum

Kg

2380

6935

8152

7585***

25052***

Sekker*

22

281

258

233

794

Antall deltager

68

130

289

280

767

Antall meter

850

23 180

54 520

29 420

107 970

Tid i timer**

352

381,5

738,45

849

2321,25

Tab 6.1 overordnede resultat

*Antall sekker er et svakt tall, da det går mange vanlige avfallssekker i en avfallssekk.
**Antall timer*antall ryddere etter selvrapporterte tall. Tallet Et svakt tall, da flere ikke rapporterer
dette i timer men dager og måneder, eller ingenting i det hele tatt.
*** Inneholder estimerte tall for 1 ryddeaksjoner, hvis vekt ikke er rapportert inn fra transportør.
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Total mengde

Til sammen ble det samlet inn 25,05 tonn marint avfall i regi av Strandryddeuka 2015.

Vekt
Yttersida,
helikopter

2011
13,09
tonn
7,5 tonn

2012
20,75 tonn

2013
15,16 tonn

2014
15,00 tonn

3,5 tonn

0 tonn

4,3 tonn

2015
25,05
tonn
0 tonn

Sum
89 tonn
14,8 tonn

Tab 6.2 Totalvekt og av dette er hentet med helikopter

Vinteren 2011/12 var som tidligere nevnt en ekstremvinter hva storm angår, så det kan være
riktigere å sammenligne enn tallene fra 2011, 2013 og 2014. Til en viss grad kan også årets
resultat sammenlignes med de forrige år, men med midler fra Miljødirektoratet har det blitt noen
ekstra ryddinger utover høsten. Vi kan i alle fall oppsummere at vi er svært fornøyd over
resultatet.
Totalt har man i regi av LAS og strandryddeuka ryddet 89 tonn marint avfall bort fra Lofotens
kystlinje!

6.1.2

Total lengde ryddet og antall ryddesteder

Strekningen som er plukket i år er på 108 km og er vesentlig lengre enn både fjoråret og toppåret
2012. Det er størst økning i kommunene Flakstad og Vestvågøy, men Vestvågøy sin rekord fra
2012 ennå står. Vågan og Flakstad har satt nye rekorder, mens Moskenes er omtrent uendret.
Overordnet er dette noe vi er godt fornøyd med. Selv om dette er selvrapporterte meter, gir det
en god indikasjon på omfanget.

Mosknes
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Sum

2011
2 900
4 300
36 160
6 400
49 760

2012
600
7 250
64 170
11 800
83 820

2013
850
19 500
31 995
6 000
58 345

2014
900
5 400
29 245
23 555
59 100

2015
850
23 180
54 520
29 420
107 970

Endring fra i
fjor
-50
17 780
25 275
5 865
48 870

Tab 6.3 Antall meter ryddet

Kg pr meter

0,26

0,25

0,25

0,25

0,23
Tab 6.4 Kg pr meter

Det store spørsmålet er likevel om det minker på avfallet. Nå vet vi ennå lite om avfallsmengden
er representativ for hele Lofoten, om de såkalte «hotspots» blir ryddet eller om det er mye på
områdene mellom de. Derfor har i satt i gang kartlegging med midler fra Miljødirektoratet for å
innhente kunnskap om dette. Resultatet fra de vil foreligge i egen rapport.
Når det er sagt, må det være et mål på en renere Lofotkyst at antallet ryddede meter øker og
avfallsmengden går ned. For å se om det er en forskjell deler vi totalt antall kilo med antall meter,
og ser at det er litt nedgang. Dette er litt lek med tall og ikke vitenskapelig, men vi får se på sikt
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og tallene går ned. Det fine er i alle fall at både lengden og antall ryddeaksjoner øker.

Et fellestrekk i ryddeaksjoner er ofte at ryddekoordinatoren har tilhørighet til området, enten det er
bosted, fritidsbolig eller rekreasjonsområde. Barrieren stiger nok hvis man må reise langt for å
delta. Enkelte steder er mer attraktive å rydde enn andre og at avfallet er synlig gjør det også
lettere å rydde. Ut fra denne teorien er det viktig å finne nye steder hvor det trengs å rydde for å
kanalisere ryddeinnsats, og å rydde områder som ved første øyekast ikke er forsøplet. Man finner
som regel ganske mye hvis man begynner å lete.

Til sammen ble det gjennomført 76 ryddeaksjoner i Strandryddeuka i 2015, noe som bringer oss
opp i 276 ryddeaksjoner over 5 år. I tillegg vet vi at det blir ryddet enkelte steder uten at det
registreres hos oss. Små mengder blir lagt i egen dunk, noe blir levert som restavfall og betalt for,
og noe blir levert på Rusken.
Med en ryddeaksjon regnes både en unik ryddegjeng/person som rydder på samme
stedsbenevnelse. Både Vikstranda og Kalle er eksempler på det, og vi går fra at de rydder
forskjellige steder i samme område. Det samme gjelder om den samme ryddegjeng rydder
forskjellige steder. Ryddes det derimot av samme ryddegjeng/ person i samme området over tid,
regnes det som én ryddeaksjon. Et eksempel her kvinnen som ryddet Ytre Skjelfjord helt alene.
Antall ryddeaksjoner over tid:
2011

2012*

2013

2014

2015

4
5
20
10
39

3
6
33
19
61

3
8
20
9
40

4
5
22
26
57

6
11
34
25
76

Moskenes
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Sum

Endring fra i
fjor
2
6
12
-1
19

Tab 6.4 Antall ryddeaksjoner

*Høsten 2011 la stormfloa Berit igjen enorme mengder marint avfall.
Vestvågøy er den kommunen som har ryddet mest i år med 34 ryddeaksjoner og har rekorden for
alle år. I tillegg har Moskenes og Flakstad sine beste år. Vågan økte mye til i fjor, og har gått ned
igjen med 1. Nå skal det sies at ekstraryddinger utført i høst har økt tallene i Moskenes og Vågan
med henholdsvis 2 og 4.
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Når man
plotter alle
ryddestedene
over 5 år på
et kart,
skaper det
et godt bilde
av hvor det
blir ryddet.

6.1.3

Ryddesteder

Følgende steder ble ryddet i år, der følgende nye ryddesteder er merket i mørkegrønn. Dette
betyr ikke at de aldri kan vært ryddet før, bare at de ikke har vært med i regi av Strandryddeuka.
Det kan også være forskjellige koordinatorer over årene. Og som man ser er mange stedene
ryddet minst to ganger.
Sted
Bunesstranda
(Sørvågen skole)
Bunesstranda (RIB)
Hamnøy
Kvalvik-Myran
Refsvika, del 1
Refsvika, del 2

Kommune
Moskenes

Sted
Fredvang - Finnbyen

Kommune
Flakstad

Moskenes
Moskenes
Moskenes
Moskenes
Moskenes

Holmhompa
Nordafjæra
Rambergstranda
Sandneset
Skjelfjord, hele
Skjelfjord, ytre
Store Sandnes
Sund
Vareid 1
Vareid 2

Flakstad
Flakstad
Flakstad
Flakstad
Flakstad
Flakstad
Flakstad
Flakstad
Flakstad
Flakstad

Sum

6

Sum

11
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Sted
Bollefjæra ++
Bø-Kvalnes
Eggum
Fallkråa
Finstadfjæra
Gjermesøy
Grundstad
Hattan
Hauklandstrand

Kommune
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy

Høynes-Kvalnes
Jorda
Klokkervika
Kollvika
Lyngedal
Løkta
Malnes
Mærvoll
Nesjeøy
Petvika/Jektvika
Raksand og langs
Bjørnsand
Ramsvika
Sandberg/Bergsøya
Skokkelvika
Steine
Sversvika
Trollfjæra
Tussan
Unstad
Uttakleiv
Valberg, strand
Vikstranda (1)
Vikstranda (2)
Vågan –Vik
Vågspollen
Sum:

Vestvågøy
Vestvågøy

Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy

Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
Vestvågøy
34

Sted
Blåløngen
Bremvika/Paradiset
Buvika –Bremvika (ørsnes)
Finnvika
Finnøya (Risvær)
Gjersvold –Delpshammaren
Kalle
Kallebrua, Hopen og Kalle
Kuba

Kommune
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan

Landkomststranda
Lyngværsøyene
Molo i Kabelvåg
Rekvika
Rørvikstranda
Sandøya/Steinøya
Silsand
Slåkøya
Store Ramnøy
Svinøya - Svolvær
Svinøya (Risvær)

Vågan
Vågan

Svinøya (Svolvær)
Ursvika
Vik ved Årstrand
Ørsnesvika
Ørsvågskole – E10

Vågan
Vågan
Vågan
Vågan

Sum:
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Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan
Vågan

Tab 6.5 Ryddeaksjoner

Kart fra Vestvågøy,
Blå farge er årets
aksjoner, grønn er
2014, gul er 2013, hvit
er 2012 og rød er 2011.
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Ikke alt er strender

Terrenget i ryddesteder som Vikstranda og Bunesstranda er selvforklarende, men for mange
andre steder er det ikke det. Det er interessant å se hva slags terreng det er ryddet i, da det ikke
bare er sandstrender, og det ble derfor satt inn et nytt spørsmål med kategoriene strand,
rullesteiner, skjærgård og gress/kratt. Og i enkelte ryddeaksjoner har man krysset av for flere
kategorier. 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.
Terreng
Strand
Rullesteinsfjære
Skjærgård (svaberg)
Gress/kratt

Antall
38
21
11
13
Tab 6.6 Ryddeaksjoner

Eksempler på terreng:

Rullesteiner, Slåkøya
Foto: M.Frantsen

6.1.5

Gress og kratt, Gimsøy

Skjærgård, Svinøya

Antall deltagere:

Det er registrert 767 strandryddere i årets aksjon, det er et veldig bra antall. 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.

Moskenes
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Sum

2011
74
97
216
82
469

2012
44
71
418
209
742

2013
30
79
282
127
573

2014
84
58
138
334
616

2015
68
130
289
280
767

Endring fra i fjor
-16
72
151
-54
151
Tab 6.7 Antall deltagere
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7 Statistikk og litt analyse
7.1 Antall enheter
Totalt ble det i årets aksjon tellet og registrert 33 927 ulike artikler – en god økning fra fjorårets
19 838 ulike artikler. I forhold til antall aksjoner, så er nok 2012 den som er mest riktig å
sammenligne seg med, da det var 34 105 registrerte enheter. Da ble for øvrig både små
udefinerbare plastbiter og all isopor tellet.
Alt avfallet er dessverre heller ikke registrert, da man i noen tilfeller at noen setter fra seg avfallet i
håp om at noen andre tar ansvar, og et par mangler registrering og/eller har satt kryss eller svart
mange i stedet for å fylle ut eksakt antall. I de tilfellene forsøker man å ringe opp og få cirka tall,
men det er ikke alle man klarer å få tak i. Det som blir spennende å se fremover, er om
sammensetningen av de ulike kategoriene varierer fremover.

En tellet artikkel sier ikke så mye om
størrelsen. En bruskork og et fiskekar
registreres med samme antall, men har jo
helt ulikt volum og vekt.

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

HVOR AVFALLET OPPSTÅR
Annet
5%

På farten
23 %

Husholdning
14 %

Bedrift
58 %

Fig. 7.1 Avfallets kilde
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Kategorien ”på farten” har gått ned siden i fjor. En av årsakene til det kan være at det er funnet
færre drikkeflasker. I fjor utgjorde disse 43% av antall funn i denne kategorien. I år er det «bare»
38,6. Totalantallet på flasker med norsk design har økt i takt med antall ryddeaksjoner, men
antallet med «utenlandsk design» har gått mye ned. Det siste kan skyldes svært liten registrering
på yttersiden av Lofotodden og opp til Fredvang. Kategorien avfall fra «bedrifter» har økt
tilsvarende. I denne kategorien inngår isopor som utgjør 19,1 av alle registrerte funn, og utgjør
33% av artiklene fra næringslivet. Isopor detter lett fra hverandre, og derfor telles kun biter over
10 cm i størrelse. Isopor brytes lett i mindre biter, derfor har vi i spørreskjema kun etterspurt at
bare biter over 10 cm blir registrert.
2013

2014

2015

På farten

34,3%

32%

23%

Husholdning

13,1%

14%

14%

Bedrift

50,2%

49%

58%

Annet

2,4%

5%

5%

Tabell 7.1 Historisk oversikt avfallets kilde

7.1.1

Fiskeri

Andelen fiskerirelatert avfall utgjør 28% av alle registrerte funn. Dette er ganske stabilt fra
tidligere år, med unntak av 2014.
Gjør man samme regnestykket i de forrige årene av Strandryddeuka, er resultatet som følgende:
2011: 29%, 2012: 27%, 2013: 30%, 2014:34% som igjen gir oss et gjennomsnitt på 29,6%
fiskerirelatert avfall. At denne indikatoren er stabil øker troverdigheten.
Skiller man mellom innersida av Lofoten og yttersida av Lofoten, er fordelingen henholdsvis 34%
mot 27% fiskerirelatert avfall av totalt antall funn på innersida og yttersida i årets ryddeaksjon.
Hvis man kun ser kun på det fiskerirelaterte avfallet og fordeler det mellom innersida og yttersida
blir fordelingen 61% og 39%, altså i motsetning til i fjor, hvor nesten 70% ble funnet på yttersiden.
Hva forskjellen skyldes tilfeldighet, havstrømmer eller vindretning, alternativt bare er avvik fordi
man mangler tall fra Bunesstranda, og Kvalvika (ryddet i fjor), vil kanskje fremtidens registreringer
svare på. En variabel kan også være at mange av yttersidas ryddesteder har vært ryddet
tidligere, og at mye av de fiskerirelaterte artiklene var større ting som har blitt ryddet tidligere, og
så har det kommet lite nytt inn.

27

Lofoten Avfallsselskap IKS

Rapport Strandryddeuka 2015

Andel fiskerirelatert totalt i
ryddeaksjonen 2015
Fiskeri %
28 %

Annet %
72 %

Fiskeri %

Annet %

Fig 7.2 Andel fiskerirelatert

Fordeler man disse 28% mellom de ulike fiskerirelaterte artiklene er fordelingen som følgende:

FORDELING ARTIKLER FRA FISKERI

Tau (over 50 cm)
21 %

Oppvaskmiddelflasker
AgnemballasjeKavlerKork
5 % /bokser
2% 0%
1 %Bøyer og flottører
8%
Fiskekass…
Garn >1…
Garn,
deler <
1m2
10 %
Blåser
1%

Tau (under 50 cm)
48 %

Fig 7.3 Fordeling artikler fra fiskeri

Innen fiskeriartikler er det tatt med kun de som er relatert til fiskeri direkte. Det betyr at for
eksempel plastpresenninger eller isopor kan være fra fiskeri, men 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
denne bransjen.
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I årets ryddeaksjon ser vi at antall korte taustumper utgjør nesten 50% av det fiskerirelaterte
avfallet. I 2015 utgjorde denne delen «bare» 26%, men fjoråret hadde et høyt antall tellinger av
bøyer og flottører – med 30%, og som i år er nede i 8%. Siden mange av ryddestedene er ryddet
tidligere, kan det også være at større fiskerirelaterte artikler tidligere har blitt ryddet opp, mens
små taustumpene lette kan bli oversett. Ved ryddingen av Kollvika erfarte vi at tangklasene
inneholdt mange små taubiter og andre små plastbiter.
I høst ble det også gjennomført en workshop i Mortsund sammen med Norges Fiskarlag, og en
av tingene som kom opp der var at vi må skille på garn og not, og kanskje også trålposer. På
skjema registreres kun garn og garnbiter, men dette er da høyst sannsynligvis not. For å
etterprøve denne påstanden vil alle bilder av garn, sendes til Fiskarlaget for bedre kontroll på hva
vi finner. For at «hvermansen» som ikke har kunnskap nok om de ulike typene, må det derfor
utarbeides en oversikt over hva som er hva.
På spørreskjemaet har vi også satt et spørsmål om hvordan den som rydder anser andelen for
fiskerirelatert avfall, og svaret varierer fra 2-90%. Om det svares mye eller lite, kommer vel an på
hvor man plukker og om det er plukket tidligere og øyet som ser. Besvarelsen var åpen, og ikke
alle har besvart denne, men hvis man deler det inn i 3 grupper svarer 15 stk. at det er under 40%,
11 stk. svarer at det er mellom 40-60% og 18 stk. svarer at det er over 60% fiskerirelatert.

7.1.2

Emballasje fra næringsmiddel og øvrig husholdning

Plastflasker flyter lett, spesielt når korken er på, og det er svært mange av de, enten det har vært
drikkevarer, rengjøringsmiddel eller ketchup på de. Men smørpakker, påleggspakker er også
funnet. At det er emballasje fra forskjellige bruksområder i en husholdning tyder fortsatt på at
noen ikke har hatt noen avfallsbeholder i sikte når de ble av med avfallet sitt.
I fjor falt det dessverre ut at emballasjen var plast i spørreskjemaet. Dette er på plass i år og
tallene er så å si uforandret. Andelen med matemballasje har økt med 1%, emballasje til bil- og
båtpleie har gått ned med 3,3% og emballasje fra bad, vaskerom har gått opp med 3% og andel
matoljeflasker er uendret.
Garasje, bil
og
båtpleie;
9,7%

HUSHOLDNING

Fra
næringsmiddel,
mat; 47 %

Fra bad og
vaskrom;
36 %
Matoljeflas
ker; 8 %
Fig 7.4 Fordeling av emballasje, plast
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Bakgrunnen for denne inndelingen er at det er typisk avfall som oppstår i en husholdning. Og
siden det er påbud om husholdningsrenovasjon for bopeler som er registrert i folkeregisteret, er
det ikke permanent husly man må lete etter som kilde til forsøpling. Om forsøplingen i så fall
oppstår i våre farvann eller kommer langveis fra, eller om det kommer fra land eller ut på havet i
skipsleia/fiskefelt, vet vi fortatt lite om, men for å være effektive i kildeidentifiseringsarbeidet
kreves det at man gjør tiltak på flere plasser samtidig. Man er tross alt ikke ute etter å finne
syndebukker, men å finne ut hvordan alle kan bli bedre.
Legger vi til drikkeflaskene i plast, som er plasser under kategorien «på farten», så utgjør
flaskene 50% av dette emballasjeavfallet.

Det er ikke bare emballasje som man finner,
Her har vi funnet et lite kjøleskap av god
gammel årgang. Det fant vi ute på Svinøya
(Risvær), og det er ligget en stund.
Jenta på bildet er elev på Lofoten
Folkehøyskole.

7.1.3

Drikkeflasker i plast

Andelen drikkeflasker utgjør i år 8,8% av flaskene, det er en mindre andel enn fjorårets 14%.
Antallet er 2126 mot 2727 i fjor. Det er altså færre flasker selv om det er vesentlig flere
ryddesteder. Ser vi på andelen i et historisk perspektiv, så ser vi at 2014 var et toppår.
År
Flasker
Andel av totalfunn

2011

2012

2013

2014

2015

858

1962

1830

2727

2126

4,2%

5,8%

11%

14%

8,8%

Tabell 7.2 Oversikt over funn av plastflasker

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 drikkeflasker i
dag, er det tydeligvis ikke like praktisk å ta det med seg til en panteautomat hvis det ikke passer
seg sånn. At andelen flasker svinger i stedet for å øke eller minke, kan bety at det er mindre/mer
av andre artikler som det er gjort endring på i forbindelse med endringer på skjema (f.eks. telling
av isopor, som havner på topp), hvilke steder det er ryddet og registrert avfallet.
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
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på en feilkilde, men gir likevel en god indikasjon på hvor det kommer fra. Mange av de
utenlandske flaskene er vannflasker fra en drikkevannkultur som vi har lite av her hjemme, hvor vi
har godt vann i springen.

Drikkeflasker
Ukjent opphav
32 %
Salg i Norge
68%

I salg i Norge

Ukjent opphav

Fig 7.5 Fordeling av 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. I 2014 hadde vi en vesentlig
forskjell på innersiden og yttersiden når det gjaldt flasker med norsk eller utenlandsk design, og
da med en indikasjon hvor flaskene kom fra. Denne forskjellen kan vi ikke se i år, da den er
ubetydelig. Dette kan skyldes at det er få ryddeaksjoner og registreringer på yttersiden av
Lofotodden, men også at flere steder på innersiden hvor det ikke har vært ryddet tidligere, er
med. Det hadde vært interessant å sett dette resultatet, opp mot havstrømmene og ryddestedene
hvor mye flasker er funnet, for å se etter eventuelle sammenhenger.

Yttersida vs Innersida
1200
1000
800
600
400
200
0
I salgs i Norge

Ukjent opphav
Yttersida

Innersda

Fig 7.6 Fordeling flasker innersida – yttersida
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Vannflasker kommer både som flasker og
størrekanner, som dere ser på bildet.

7.2 Topp 15 i Lofoten
Siden antallet artikler som tellet hvert år varierer, er det til hjelp å se hvordan de enkelte artikler
plasserer seg på en topp 15 liste over funn. Sammenligningen med tidligere tellinger, må sees i
lys av at den totale mengden artikler som registreres varierer fra år til år. Det vil si at rekkefølgen
er representativ og andelen vil gi et større bilde av mengden i forhold til andre artikler. At det også
er registrert vesentlig flere funn i år enn i fjor, har også sitt og si, derfor tar vi også med antallet i
2012 som var det tidligere toppåret.
Liste over topp 15 funn i Lofoten, 2015:

Artikkel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Antall
2015

Andel/
prosent

Isoporbiter > 10 cm
Tau (under 50 cm)
Pakkebånd, strips
Drikkeflasker i plast (Norge)
Tau (over 50 cm)
Korker (fra drikkeflasker)

6472
4427
2276
2035
1869
1814

19,1
13,0
6,7
6,0
5,5
5,3

Matemballasje (plast)
Emballasje (bad, vaskerom)
Lokk, korker
Garn, deler < 1m2
Drikkeflasker i plast (ukjent opphav)
Bøyer og flottører
Annet - Bedrift
Plastposer
Jern/metalldeler:

1405
1078
972
962
941
776
759
703
629

4,1
3,2
2,9
2,8
2,8
2,3
2,2
2,1
1,9

Plassering Antall
Antall
2014
2014
2012
1
2046
3597*
3
1738
4073
10
651
1838
5
1393 1962**
4
1532
1967
7
1042
9
770
1361+
515
12
550
8
925
2304
20
229
6
1334
**
2
2035
991
22
188
11
647
1125
15
323

Tab 7.3 Topp 15 –funn av artikler

* Telte alle isoporbiter, ikke bare de som er over 10 cm
** I kategorien drikkeflasker inngikk både utenlandske og norske
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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
sammen, mens det ett år kan 50 meter være ryddet og neste år 200 meter. Et annet 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.

Et vakkert landskap med mye kystlinje, er noe man må kjempe for å holde rent for fremtiden. Bildet er tatt
fra Offersøykammen. Stranda midt i bildet er Hauklandstrand.
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7.4 Forskjell i funn mellom innersida og yttersida
I Lofotens 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 variabel som havstrømmer utgjør for å bringe med seg avfall
og 2) hvilke avfallstyper som befinner seg der som kan gi en ledetråd til hvor det oppstår.

Yttersida
Tau (under 50 cm)
Drikkeflasker i plast (Norge)
Korker (fra drikkeflasker)
Garn, deler < 1m2
Isoporbiter > 10 cm
Lokk, korker
Annet, bedrift
Tau (over 50 cm)
Drikkeflasker i plast (ukjent
opphav)
Matemballasje (plast)
Emballasje (bad, vaskerom)
Pakkebånd, strips

1858
1030
990
631
570
551
544
539
505

1
2
3
4
5
6
7
8
9

381
306
265

10
11
12

Bøyer og flottører
Plastposer
Snusbokser
Oppvaskmiddelflasker
Landbruksplast:
Glassflasker
Spraybokser

238
199
178
151
143
136
128

13
14
15
16
17
18
19

Drikkebokser
Olje-/bensinkanner
Veistikker
Matoljeflasker
Jern/metalldeler:

120
114
108
107
103

20
21
22
23
24

Innersida
Isoporbiter > 10 cm
Tau (under 50 cm)
Pakkebånd, strips
Tau (over 50 cm)
Matemballasje (plast)
Drikkeflasker i plast (Norge)
Korker (fra drikkeflasker)
Emballasje (bad, vaskerom)
Bøyer og flottører

5902
2569
2011
1330
1024
1005
824
772
538

Jern/metalldeler:
Plastposer
Drikkeflasker i plast (ukjent
opphav)
Lokk, korker
Annet, husholdning
Olje-/bensinkanner
Oppvaskmiddelflasker
Garn, deler < 1m2
Drikkebokser
Emballasje (bil, båtpleie,
garasje)
Annet, bedrift
Snusbokser
Sko
Veistikker
Annet, på farten

526
504
436
421
396
395
357
331
288
256
215
203
199
193
153

Tab 7.4. Sammenligning yttersida og innersida

Tabellen over viser topp 24 av funn på både yttersida og innersida. 68 % av antall artikler som er
ryddet i år, kommer fra innersida og utgjør også 66 % av vekta. Flere av artiklene er i år ryddet fra
innersiden enn fra yttersiden, og det er altså helt motsatt fra i fjor. Antall ryddeaksjoner har økt fra
25 til 31 på yttersida og fra, slik at antall kilo per ryddeaksjon også er ganske likt. I år har det ikke
vært helikopterhenting, og ryddinger med god registreringer på strekninger på Bunes og Kvalvika,
og dette kan være årsaken til resultatet. Hvis man ønsker å se om det finnes bedre svar på det,
så må være å se hver ryddeaksjon målt opp mot totalen. Kanskje er ikke skillet mellom innersiden
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og yttersiden nøyaktig nok ut fra hvor havstrømmene kommer i land, samt at tilbakemeldinger om
vindretning på stormene også kan spille inn.
Det vi fortsatt ser er en tydelig forskjell på fordelingen av isoporbiter, 5902 (over 90%) av de er
ryddet på innersida, mens 570 er ryddet på yttersida. Det kan også nevnes at 80% av isporbitene
er ryddet opp i Vågan! Det er i år fortsatt helt klart flest jern og metallbiter fra innersida, mot
yttersida.
Drikkeflasker med ukjent opphav har ikke like markant forskjell lengre, det er også registrert langt
færre av dem i år enn i fjor. Det samme gjelder andelen fiskerirelatert avfall. 33% av artiklene
som ble ryddet på yttersiden er relatert til fiskerivirksomhet, på innersiden utgjør dette 25%. Det
samme ser vi for pakkebånd/strips, hvor det i fjor var nesten dobbelt så mye på yttersida mot
innersida, mens i år er dette helt motsatt og havner helt opp på topp 3 på innersida.
Antall tau er også i flertall på innersida i fjor, både lange og korte. Siden tauene utgjør en stor delt
av det fiskerirelaterte avfallet, er heller ikke den forskjellen det samme som i fjor. 61% av det
fiskerirelaterte avfallet er i år ryddet på innersiden.
Det som er interessant å se at antall tellinger av landbruksplast er høyere på yttersida enn
innersida, men en telling på 143, mot 92.
Beregningen har ikke tatt høyde for ryddeaksjoner som ikke har levert utfyllende statistikk, da
resultatene på grunn av usikkerhet rundt nøyaktigheten i selve registreringen, kun kan brukes
som en indikasjon og en trend som enten blir bekreftet eller motbevist over tid.

7.4.1

Definisjon av innersida og yttersida

Hvilke steder som tilhører innersida og yttersida er forsøkt delt ved å splitte Lofoten i to, på langs
der man har Norskehavet på yttersida og Vestfjorden på innersida.
Mange lokaleinnbyggere 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. Inndelingen er gjort som følgende:
Yttersida,

Ryddeaksjoner som har vært områdene Refsvika (2stk), Bunesstranda (2stk),

31 stykker

Ramberg (3 stk), Store Sandnes, Vareidet (2 stk), Fredvang, Vikstrand (2 stk),
Hauklandstrand, Unstad, Sversvika, Eggum, Bø-Kvalnes, Vågspollen,
Kollvika, Nesjøy, Vågan- Vik, Lyngedal, Hauklandstrand, Raksand/Bjørnsand,
Grundstad, Jorda, Mærvoll, Uttakleiv, Gjersvold-Delpshammeren, HøynesKvalnes og Blåløngen

Innersida,

Ryddeaksjoner som har vært i Kvalvika-Myran, Hamnøy, Sund, Holmhompa,

45 stykk

Skjellfjord (2 stk), Ramsvika, Tussan, Bollefjæra, Petvika/Jektika,
Finstadfjærea, Hattan, Malnes, Sandberg/Bergsøya, Løkta, Trollfjæra,
Skokkelvika, Valbergstrand, Gjermesøy, Fallkråa, Steine, Årstrand, Ørsnes (5
stk), Svolvær (2 stk), Kuba, Rørvika, Rekvika, Kabelvåg (2 stk), Kalle (2 stk),
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Bremvika, Store Ramnøy, Slåkøya, Finnøya, Svinøya, Lygværsøyane,
Henningsvær, Risvær (2stk) og Finnvika
Tab 7.5 Hva som regnes som yttersida og innersida

7.4.2

De rareste funn

Skjemaene oppfordrer også til å fortelle om hva det rareste funnet var. Blant annet det gjort
følgende rare funn: en dunk med etylen?, gulvteppe, vaffeljern anno 1940, dobørste, nesespray,
vannballong, gulvteppe, deodorant, 4 bøtter maling, kjøkkenkrane, madrass, gammel ovn,
bilspoiler, ølflaske, et forlatt telt med klær og mat, hårbørste, hårspray, tusj, ølbokser med
innhold, deler av båtskrog, kjøleskap, 1 m 3 bunt med strips, 1 m3 isoporblokk, bruskasse, Arla
melk, skisko, metallskap, frysebokslokk, flytevest, ryggsekk, campingvogn, lamper, harddisk,
varmtvannstank med element, glasskavle, mopedhjul, 1 par identiske sko funnet med stor
avstand fra hverandre, topp av kunstig juletre, løk, DNA-test?, opprustet bålopptrekkervinsj,
anker, boks med sparkel, glass med innhold, refleks, kaffetrakter, blå gymmatte, hjul til
plenklipper, hjul til trillebår, 1 stykk sprengt metallsylinder, førstehjelpssett, trålbobbiser, 1
pilleglass fra 1993, plast tekanne, tannbørste, undertøy, torskekjeve, kjettinger, vaskemaskin, stor
luke – trolig til campingvogn, deler av plastbåt, en hette,

7.4.3

Døde dyr

I åres aksjon har det kommet inn rapport om 1 sel, 1 kråke, 1 tjeld og 9 måser. Av disse er det to
tilfeller der marin avfall kan knyttes til dødsfallet. Selen, som ble funnet i Valberg, hadde nylontau
rundt seg, og en måse (Malnes) satt fast i en garnrest.

Havsuler
døde av
marin
forsøpling,
funnet på
Værøy.
Foto: June
Grønseth
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8 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 de
enkelte kategorier kan man begynne å tegne et bilde hvor det kommer fra. Endringene i tabellene
under må sees i sammenheng med at det er rydder mye mer i år enn i fjor og at det totale antallet
med artikler som er registrert, har økt.

8.1 ”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, og det er enkelt å finne på registreringsskjema. At det også er
funnet mye drikkeemballasje fra andre land, indikerer at dette er en blanding av avfall med norsk
og utenlandsk opphav.
En god del av avfallet blir kanskje kastet med viten og vilje, men en del blir også tatt av vind eller
fugl om leter etter mat. Sultne kråker, skjærer og måker kan hakker hull på sekker og river tak i
avfall hvis ikke lokket er på, eller det er offentlige dunker med åpning 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 2014.:

På farten
Drikkeflasker i plast (Norge)
Drikkeflasker i plast (ukjent opphav)
Glassflasker
Drikkebokser
Korker (fra drikkeflasker)
Take away-emballasje
Engangsdekketøy
Snusbokser
Lightere
Tobakk, røykpakker
Sko
Klær

Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes Sum endring
701
612
1163
225
35 2035
-452
391
414
132
4
941
-15
74
161
36
2
273
166
157
119
132
0
408
772
497
866
438
13 1814
16
40
72
19
0
131
-17
14
49
37
7
107
225
99
108
166
8
381
74
28
90
71
0
189
28
21
25
31
0
77
127
52
99
139
1
291
42
28
59
46
3
136
37
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Engangsgrill
Plastposer
Annet

15
269
68

16
290
80

1
143
45

0
1
7

32
703
200

-9
56
-274

Tab 8.1 Oversikt artikler fra «på farten»

8.1.1

Kommentar til funn fra på farten

I årets funn ser vi at antall drikkflasker i plast med ukjent opphav har gått ned med hele 452
enheter, den største nedgangen i antall tellinger fra Moskenes og Flakstad, som i fjor hadde
henholdsvis 287 og 536 registreringer av disse mot årets 4 og 132.
Det er fortsatt ganske få registeringer av engangsgriller, selv om tilbakemeldinger på at de blir
gravd ned i sanden også forekommer. Engangsgrillene er trolig satt igjen der på stranda og har
neppe kommet med havet, da det ofte er funnet på populære utfartssteder. Lightere og
snusbokser øker, og spesielt sistnevnte har økt masse, med 225 siden i fjor.
Antall plastposer er som er registrert i år, har økt litt, men sammenlignet med tidligere år og
antall ryddeaksjoner i år, så synes det fortsatt som at trenden er nedadgående.
År

2011

2012

2013

2014

2015

Antall plastposer

1175

1125

873

647

703
Tab. 8.1 Funn plastposer, historisk

Antall drikkeflasker i plast med norsk design har økt mye siden i fjor. En av årsakene til det
kan være at det er så mange flere ryddeaksjoner som er gjennomført i år, og at nye steder som
ikke har blitt ryddet før har flere flasker som har samlet seg over år, samt at liten registrering på
yttersiden av Lofoten drar drikkeflasker med utenlandsk design ned.
Antall drikkebokser har økt masse i år, og det kan nok skyldes at lasteskipet MS Dettifoss den 22.
desember i 2014 ble truffet av monsterbølger på tur fra Torshavn til Reykjavik, og mistet en del av
lasten som var fra bryggertiet Unibrew (kilde: Lofotposten). Så derfor har strandryddere her nord
meldt om masse uåpnede ølbokser med Faxe øl!
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Lofotposten, 14.august 2015
Mye dette «på farten» avfallet kan man forhindre at oppstår ved god infrastruktur på
avfallsbeholdere, og holdningsendring ved at man må ta med seg avfallet til nærmeste
avfallsbøtte, samt at man må velge avfallsbøtter som ikke gir tilgang til fugl og som sikres i storm
og uvær.

8.2 Husholdning
I Norge har kommunene pålagt å tilby husholdningsrenovasjon til alle husstander, slik at det er
liten grunn til å tro at husholdningsavfallet har kommet fra en ”bofast” husholdningen. Det er
imidlertid ofte frivillig om man ønsker å være tilknyttet en fast renovasjonsordning om man
oppholder seg i en fritidsbolig/hytte. Også campere med bobil, vogn eller telt vil ha behov for
avfallshåndtering, og det er kanskje ikke like godt merket hvor containere står. 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 fast husholdning.
Under workshop’n i Mortsund 22-23 september med tematikken hvordan fiskeri og havbruk kan
bidra i kampen mot marin forsøpling, kom bedre løsninger i havnene opp som et viktig tiltak.
Lofoten Avfallsselskap vil gå videre med dette for å se på hva som kan gjøres, sammen men
havnesjefen, miljøansvarlig og Fylkesmannen i Nordland.
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Følgende artikler ble registrert under kategorien, husholdning, inkl. endring fra i 2014:

Husholdning
Matemballasje (plast)
Matoljeflasker
Emballasje (bad, vaskerom)
Lokk, korker
Spraybokser
Lyspærer
Bomullspinner
Bind/tampong
Elektronikk
Våtservietter.
Annet

Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes Sum Endring
635
704
407
266
28 1405
114
65
148
17
0 230
528
355
372
348
3 1078
47
169
639
102
62 972
94
57
128
20
0 205
7
11
19
36
0
66
-28
29
69
35
20 153
23
7
8
15
0
30
89
9
26
81
0 116
21
14
39
0
74
417
281
100
75
0 456
Tab 8.2 Oversikt artikler fra «husholdning»

8.2.1

Kommentar til funn fra husholdning

Både antallet plastemballasje til næringsmiddel (mat), kroppspleie og rengjøring har økt
siden i fjor, og i takt med at det er flere ryddede artikler. Det som er interessant er at antallet
elektriske artikler har økt med 89, fordi dette i grunnen ikke er noe «typisk» avfall å finne.
Antall matoljeflasker har tatt ut som en egen artikkel, da det er en teori om at disse kommer fra
en utenlandsk flåte. I Norge er vi nok oftere på margarin i matlagingen, selv om bruk av olje øker
også her.
Antall spraybokser øker også, og det kan være alt fra deodorantspray til «verktøykasse på
boks».
Det er første året vi teller våtservietter, og den står under husholdning fordi den ofte ble funnet
nær kloakkledninger, men vi vet også at den kan bli brukt på tur.

8.3 Bedrifter
En god del av det som er bedriftsrelatert er fiskeriutstyr, og hva man regner med som dette vil
kanskje variere. Men både presenninger/plastduker, plastkasser, olje- og bensinkanner kan like
gjerne tilhøre andre bransjer eller også private. For eksempel er grønne fruktkasser også å finne
med jevne mellomrom, og i forbindelse med funnene av isopor nevnes også byggebransjen. Vi
har derfor valgt å kategorisere dette avfall fra næringsvirksomhet (”bedrifter”) heller enn fiskeri
spesielt.
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Følgende artikler ble registrert under kategorien, bedrifter i 2015, inkl. endring fra 2014:

Bedrifter:
Oppvaskmiddelflasker
Agnemballasje-/bokser
Bøyer og flottører
Fiskekasser
Garn >1 m2
Garn, deler < 1m2
Pakkebånd, strips
Blåser
Olje-/bensinkanner
Pressenning/plastduker
>1m2
Tau (under 50 cm)
Tau (over 50 cm)
Isoporbiter > 10 cm
Kavler
Kork
Annet

Vågan Vestvågøy
200
194
10
30
495
227
80
82
127
44
158
671
1295
403
112
33
254
175
58
951
374
5238
99
0
95

36
2108
789
819
55
5
131

Flakstad Moskenes Sum Endring
244
111
3 508
-45
8
5
53
52
2 776 -1259
58
42
1 205
105
65
9 245
733
129
4 962
1625
571
7 2276
36
6
0 151
130
76
4 509
90
1338
693
401
30
14
533

1 185
30 4427
13 1869
14 6472
2 186
0
19
0 759

74
2689
177
4426
79
571

Tab 8.3 Oversikt artikler fra «bedrifter»

8.3.1

Kommentar til funn fra bedrifter

Isoporbiter som er større enn 10 cm er den enkeltartikkelen det er absolutt mest av. Isopor som
lett brytes ned til mindre biter er viktig å få ryddet opp. Det blir plutselig vanskelig når det er bare
de små kulene igjen. Antallet isopor som er tellet er hele 4426 flere enn i fjor! Og det er i Vågan
det er mest! Det er lette å se hvis isoporen kommer fra fiskekasser, fordi den da er ganske flat.
Siden mye av isoporen ikke er det, må man se etter andre kilder. Oppdrettsbransjen er «frikjent»
da den isoporen som er inne i mærene sitter fast. Byggebransjen er derimot et tips, det samme er
isopor fra flytebrygger. Merk at det også er forskjell på størrelsen på «kulene».
Tau er det fortsatt mye av, og spesielt antall korte tau har økt mye. I tangklaser som er skylt på
land kan det være svært mange taubiter.
Bøyer og flottører er den artikkelen som har gått mest ned, men det skyltes stor registrering ved
ryddingen i Kvalvika i fjor.
Pakkebånd og strips har gått drastisk opp. Klaser med strips er med på å dra antallet opp, men
denne er utrolignok den 3. største artikkelen det er gjort funn på. Strips har i grunnen en ganske
begrenset bruk, så det burde vært mulig å finne kilden her.
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8.4 Annet
Noen artikler passer ikke så godt sammen med de andre, så de ble samlet i en ”annet” kategori.

Annet
Batterier (vanlig)
Batterier (bil)
Bil/bildeler
Emballasje (bil, båtpleie, garasje)
Veistikker
Sorte rør:
Sprøyter:
Dekk:
Oljefat:
Jern/metalldeler:
Landbruksplast:

Vågan Vestvågøy
3
4
0
2
9
8
203
64
61
69
96
66
1
6
18
20
14
12
447
117
72
129

Flakstad Moskenes
2
0
1
0
14
0
22
1
163
8
46
0
3
5
24
2
11
0
65
0
34
0

Sum
9
3
31
290
301
208
15
64
37
629
235

Endring
2
77
207
4
26
23
306
-

Tab 8.4 Oversikt andre funn

8.4.1

Kommentar til funn under kategorien andre

Batterier er delt opp i vanlige batterier og bilbatteri for å vite litt om hvordan det er benyttet og
dermed finne kilden. Bilbatteri er eksempelvis ofte å finne i vannet ved havner og ved brygger. De
er svært tunge og flyter ikke.
Antall veistikker har økt betraktelig siden i fjor. 90 av disse er registrert i Skjelfjorden i Flakstad
kommune.
At man finner sprøyter er overraskende, og man lurer på hvor de kommer fra. Er dette fra
helsevesenet eller private brukere? Bunesstranda og Kollvika hadde begge 5 stykker.

Denne var gravd ned i sanden, og
sprøyten var lagt tilbake i
emballasjen. Bildet ble tatt på
Uttakleiv, men utenom ryddeaksjon.
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Årets registreringer av dekk er har gått opp igjen siden i fjor og er nesten på samme nivå som
«toppåret» 2012.
År

2011

2012

2013

2014

2015

Antall dekk

45

70

54

38

64

Tab 8.5 Funn av dekk, historisk

Mange av dekkene er funnet der det i det har blitt ryddet før, og flere er funnet der det ikke er
bilvei, slik at noen av dekkene må ha kommet via sjøveien, men det er usikkert hvor langt de har
reist. De stedene med flest dekk var Svinøya i Vågan (5 stk) og Jorda (5 stk) i Vestvågøy, samt
Sandneset (9 stk), Skjelfjord (5 stk) og Fredvang (4 stk) i Flakstad.

Kanskje det største dekket??
Her måtte det traktor til for å fjernet det.
Funnet på Løkta i Buksnesfjorden
Foto: K.A. Hansen

Etter flere tilbakemeldinger om funn av landbruksplast, har vi valgt å ta dette med på skjemaet.
Det ble registrert 235 av dette, fordelt på 3 kommuner. Det er i hovedsak Vestvågøy kommune
som har mye landbruk, og ikke så mye av det i Vågan og Flakstad.
En annen ny artikkel å telle er sorte rør. Disse er en gjenganger og man finner de i ulike lengder
og tykkelser. Vi har en dialog med Norsk Sjømat for å få avklart om dette kommer fra
oppdrettsnæringen, eller om dette er vannrør på avveie.

Sorte rør er en gjenganger
langs lofotkysten, men
hvem «eier» disse?
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9 Andre tiltak mot forsøpling
I 2015 har vi i Lofoten etablert prosjektet «Clean Up Lofoten». Prosjektet skal favne bredere
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.
I første halvår har fokuset vært både å få på plass informasjonsplattform og strategi, samt å gjøre
tiltak. 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

9.1 Rusken -vårryddeaksjonen
Kommunene står bak vårryddeaksjonen, som er et viktig tiltak for å rydde opp avfall som har blitt
kastet ut av bilvindu, eller dumpet i løpet av året. Dette har vært praktisert ulikt i de 4
kommunene, og i år har ikke Moskenes kommune veid inn avfallet som vårrydding spesifikt, men
forteller at det er ryddet. Totalt ble det 11330 kg i år, som er en nedgang fra fjorårets 16350 kg
Moskenes

Flakstad

Vestvågøy

Vågan

Totalt

0 kg*

2300 kg

5510 kg

3520 kg

11330 kg

Utenfor containere er
publikum også slurven med
å få avfallet inn i lukene.
Dette har faktisk blitt et
problem rund glass- og
metallemballasjecontainerne i Lofoten.
Vi oppfordrer til å levere på
riktig måte, og om det ikke
blir bedre, må vi kanskje ta
de inn eller flytte dem.
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10 Oppsummering
2015 er et år som vil være en milepæl i strandryddehistorien, det var det året da det ble bevilget
penger over statsbudsjettet som Miljødirektoratet fikk til ansvar å dele ute. Det har betydd at vi
kunne ha gitt mer «gass» i arbeidet med marin forsøpling. Det er alfa omega at man har en
finansiering på plass som legger til rette for at ryddearbeidet kan gjøres uten at det avhenger av
velvilje og lokale ressurser. Med midlene, har vi fått ryddet 25 tonn marint avfall, ryddet noen
utilgjengelige steder, kartlagt lengre strekninger av kystlinja for å hvordan det er mellom
ryddesteder og steder det ikke er ryddet tidligere, samt gjennomført en workshop som har
etablert en dialog opp mot fiskeri og havbruk, og hvordan de kan bidra til å bekjempe
problematikken med marint avfall. Det er mange gode krefter, det gjelder bare å forene de til et
felles løft.
76 ryddeaksjoner er et godt hopp opp fra i fjor, og rekord i så måte. Noen av disse er gjort i regi
av avfallsselskapet, men det absolutte flertallet er gjort i egen regi privat regi. Det er noen ildsjeler
som utmerker seg og har gjort en kjempejobb, og lagt ned utallige dugnadstimer for å ryddet
området de har en tilknytning til.
Kystvakten har bistått med henting og det har også gjort det mulig å hente såpass mulig som vi
har gjort. Når vi ser kartet over Lofoten og alle punktene som er plottet for alle 5 årene, så ser
man at store deler av kystlinja – både en og flere ganger, ja noen har faktisk vært med alle 5
årene. Vi har også sjekket terrenget der det er ryddet. Det er stor forskjell på å rydde en strand,
og store rullesteiner. Det siste er nok litt mer krevende.
Vi har også i år sjekket forholdet mellom innersida og yttersida, men fikk ikke samme resultatet
som fjoråret med tanke på fiskerirelatert avfall og skillet mellom drikkeflasker i plast med norsk og
utenlandsk design. Den store forskjellen i resultatet kan skyldes flere ting, men en av de er trolig
at det er lite registreringer fra området Kvalvika (Flakstad) til Refsvika (Moskenes) i år. Vi får ha
større fokus på registrering av funn neste år. Prosjektleder har selv tidligere ryddet både i
Refsvika området og i år noen små øyer i Risvær utenfor Digermulen i helt motsatt ende av
Lofoten, og det er stor forskjell på funn i de to tilfellene, selv om de ble ryddet på forskjellig årstid.
Nå er vel hypotesen at det som kommer i land kan variere i mengde over små geografiske
områder, og det er vel det vi skal finne ut mer om i kartleggingen som er satt i gang.
Tilbakemeldinger som også har kommet er at mengden avfall som kommer i land avhenger av
hvilken vei stormene blåser. Tidligere år har man tenkt at havstrømmene tok det med seg, men
både havstrømmer og vindretning kan være variabler som påvirker hvor mye og hva slags avfall
som kommer inn. Når det storflo eller storm, blir også tangklaser kastet inn på land. Her kan man
ofte finne småplastbiter, korte taustumper, etc.
Med et engasjement av 767 deltakere, og en lengde på 108 kilometer som har blitt ryddet – er vi
svært fornøyd med årets aksjon. En takk rettes til alle som har deltatt.
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11 Samarbeidspartnere
Tusen takk til:
Transporttjenester:

Premier:

Leder kampanjen ”Rydd en strand”:

Arrangement:

Aqua Lofoten Coast Adventure

En spesiell takk til alle ryddekoordinatorer og ryddedeltagere som har deltatt i
Strandryddeuka 2015!
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12 Vedlegg –Ryddeskjema, side 1 og2
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