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Arbeidet med strandrydding i Lofoten i 2016 er gjennomført med støtte fra 

Miljødirektoratet. Henting med helikopter på Horseidet er gjort med midler fra 

Fylkesmannen i Nordland, samt at vi har mottatt refusjon fra Hold Norge Rent for 

noe av tonnasjen. Tusen takk for bidraget.  

I tillegg ønsker vi å nevne Kystvakten som har bidratt med uttransport av noe av 

avfallet. Tusen takk til dere også. 
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2 Forord 
I arbeidet med marin forsøpling i Norge har myndighetene engasjert seg med midler over 

statsbudsjettet, og bidratt til at vi kan bla om til kapittel to i landets korte historie for rydding av 

marint avfall!  I Lofoten har vi nå ryddet i 6 år gjennom å tilrettelegge for dugnaden 

Strandryddeuka, og med offentlige midler tilgjengelig har mengden innsamlet avfall økt 

betraktelig. I resultat og ryddeaktivitet så tror jeg nok det kan benevnes som en suksessfaktor!   

Ære være frivilligheten, men uten tilrettelegging slår den neppe ut i full blomst. At muligheten til å 

kunne tilby gratis mottak av avfallet og bistå med transport er tilstede, fordi vi nå har en 

refusjonsordning og midler tilgjengelig, er et stort langt steg. Det store spørsmålet er likevel hvor 

rent skal vi ha det. De frivillige rydder gjerne et område som er i nærheten og som de har et 

forhold til. I Lofoten har vi mye kyst som ligger utilgjengelig til og hvor det ikke bor folk i nærheten. 

Vi mener derfor at det må komme en profesjonalisering av ryddere i kombinasjon med de 

frivillige. I LAS har vi også fått midler til dette ved transport av folk og rydding på utilgjengelige 

steder. I løpet av 2015 og 2016 har vi høstet masse erfaring på både koordinering og å rydde 

steder som kan være utfordrende å komme til, ikke minst også erfart hva noen av utfordringene 

med å få dette til, kan være.  

I prosjektlederens perspektiv, så er strandrydding fortsatt et grasrot-engasjement. Dog har mye 

skjedd i løpet av få år innenfor fagfeltet marin forsøpling, og det er knyttet spenning til avgjørelsen 

av Samferdselsdepartementets utredelse om et oljevern -og miljøsenter med fokus på marin 

forsøpling her i regionen Lofoten/Vesterålen. Marin forsøpling har kommet på manges agenda, 

og et senter som kan være en effektiv koordinator, er nok en nødvendighet.  

I LAS har en av årsakene til at vi har krevd registrering vært et ønske om å finne frem til kildene. 

Kritikken vi møter er at dette ikke er forskning, og for ordens skyld, det har vi heller ikke ambisjon 

om å bedrive. Vi er et avfallsselskap og ønsker derimot gode nok tall og nok kunnskap til at vi kan 

jobbe mot kildene for å gjøre tiltak som hindrer ny tilførsel, i tillegg til at den erfaringen vi får kan 

føre til mer effektiv opprydding. 

Kildene er målgrupper for kommunikasjon, der hensikten er å få en dialog som fører til bedre 

holdninger, rutiner og/eller løsninger. En av de kildene vi har en dialog og et samarbeid med er 

Norges Fiskarlag, hvor vi i år har gjennomført den 2. workshop i rekken med fiskeri, havbruk og 

marint avfall på agendaen.  

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 dugnadstur i RIB til Refsvika. 

Takk også til våre samarbeidspartnere for transport; Svenn Pedersen Lastebiltransport og Østbø 

avd. Lofoten, og ikke minst Kystvakten, som har gjort en uunnværlig innsats ved å ta avfallet med 

til havner hvor det kan hentes. En takk også til Helitrans som hentet på kort varsel. 
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Vi vil også rette en stor takk til Toyota Nordvik som bidro med premie til trekningen blant 

strandryddelagene.  

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 (Moskenes), Dag Walle og Karoline Barth (Flakstad), Fredrik Johannessen (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. 

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, desember 2016 

 

Monica Kleffelgård Hartviksen 

Informasjons – og kvalitetsleder 

Lofoten Avfallsselskap IKS 
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3 Sammendrag 
Årets Strandryddeuke var den sjette i rekken, og selv om hovedkampanjen var i uke 21, så 

ryddes det mer enn halve sommerhalvåret. 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 vi måtte benytte helikopter for å hente avfallet på Horseidet. 

I 2015 hadde vi 25 tonn ryddet avfallet, og vi synes det var kjempebra. Derfor ble vi også svært 

overrasket over resultatene som kom i 2016. 109 ryddeaksjoner totalt, der 47 lokaliseringer ble 

ryddet for første gang, og èn av dem var under vann. I løpet de 6 årene er gjennomført 382 

ryddeaksjoner. Den kommunen som hadde flest ryddeaksjoner i år var Vestvågøy med 42 

aksjoner.  

Til sammen ble det ryddet en tonnasje på 43 800 kg, og det er tellet 58 866 artikler. Disse 

artiklene er likevel bare er en andel av hva som faktisk er ryddet, siden det er mange artikler som 

ikke står på skjema, blant annet mange udefinerbare plastbiter og trevirke, i tillegg til at noen 

skjema nok er omtrentlig eller mangle utfylling i det hele tatt.  

Antall meter av kystlinjen som er ryddet har gått litt ned fra i fjor og er på 92 530 meter, over 92 

kilometer, og vi har 944 deltakere som har vært med. 

Nå er nok det reelle antallet deltakere litt lavere, for noen rydder mer enn andre og deltar på flere 

ryddeaksjoner, men antallet summeres per ryddeaksjon.  

Den artikkelen som det er ryddet mest av er korte tau (inkl. bøtingskapp) som utgjorde nesten 

23% av funnene. Det gjør nok at også andelen bedriftsavfall holder seg stabil på 56%, og øker 

andelen fiskerirelatert avfall til 38,6%.  

I årets tall har vi et godt underlag fra yttersida av Lofoten, med mange ryddeaksjoner og tellinger 

fra både Lofotodden og Laukvikområdet, noe som igjen sammenfaller med resultatet i 2014, hvor 

yttersiden har svært mange drikkeflasker med utenlands design. Dette tyder på at noe av avfallet 

kommer langveis fra, og som igjen understreker viktigheten av at arbeidet med marint avfall går 

på tvers av landegrenser.  

I år har vi også forsøkt å skille på resultatene mellom ryddesteder som er ryddet for første gang 

og hvor det er ryddet to eller flere ganger i regi av Strandryddeuka. En oversikt over stedene 

finnes i vedlegg 2.  

Til alle våre øyværinger i Lofoten, og tilreisende/turister som har vært her og deltatt; vi er 

takknemlige til alle som har vært med!  
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4 Innledning  
Året 2016 har vært et bra ryddeår for marint avfall. Mulighet for støtte fra Miljødirektoratet har 

bidratt til at man har kunnet øke kapasiteten for tilrettelegging av rydding. LAS har fått midler 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, samt gjennomføringen av en workshop i samarbeid med Norges Fiskarlag.  

Vi har tro på at avfallsbransjen har en viktig rolle i arbeidet med å få ryddet herreløst avfall. Med 

nasjonale støtteordninger og mulighet for refusjon av kostnader til mottak og innhenting av avfall, 

er en hindring fjernet for alle frivillige som ønsker å bidra til å rydde. Ved rydding er det et mål at 

alle som ønsker å rydde marint avfall får levert avfallet gratis, og får det hentet ved behov.  

De aller fleste rydder likevel på vårparten og bare noen få er iherdige nok til å rydde hele 

sesongen (når det ikke er snø). Som tilrettelegger har vi likevel behov for litt kontroll, og det er 

viktig at personer, skoleklasser, lag og andre aktører gir beskjed på forhånd at de vil og hvor de 

vil rydde, slik at vi som koordinator har muligheten til å gi riktig informasjon. Dette blant annet for 

å unngå situasjoner med hensatt avfall som vi ikke har mulighet til å fjerne, riktig utfylling av 

skjema for å sikre at avfallet er marint, og ikke fra en kjent forurenser. Utfylling av skjema er 

dessuten et viktig ledd i arbeidet med å identifisere kildene, for det er kun ved å finne løsninger 

der avfallet oppstår, eller endre holdninger hos eier av avfallet, at vi på sikt kan få bukt med 

problemet. 

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.  

Gjennom de årene LAS har vært engasjert i rydding, vet vi at avfallet ikke bare havner på 

sandstrender. Det finnes rullesteinsstrender, terreng med gress og kratt, skjærgårdslignende 

områder, og krevende terreng med masse kantede steiner. I år har vi om tilbakemelding på 

terreng ved avkrysning i skjema. Det samme er informasjonen om stedet har blitt ryddet for første 

gang, eller om det er ryddet tidligere, for så å kunne se om de er noen forskjell på avfallets 

sammensetning. En av utfordringene er å vite om avfallet er gammelt, hvor lenge det har ligget 

på stranda, og hvor lenge det har reist. For å kunne vite om tiltak og nye løsninger virker må vi 

vite når det er forventet å se resultater også ute i felt.  

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. Tiltakene som er gjort 

herunder kan du lese mer om på www.cleanuplofoten.no ,hvor også denne rapporten ligger 

elektronisk.  
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4.1 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. 

5 Prosjektgjennomføring  

5.1 Kommunikasjon for å nå potensielle nye og tidligere ryddere 
Det er 6. året på rad at rydding av marint avfall gjennomføres i Lofoten, og gjennom disse årene 

har vi nådd ut til et stadig større publikum. Økt fokus fra myndigheter, media, andre interessenter, 

og selvsagt arbeidet til Hold Norge Rent har ført til at strandrydding og marint avfall er på 

agendaen til stadig flere. Vi har derfor ikke et markedskommunikasjons budsjett til dette, og 

informasjon er i hovedsak våre egne og kommunens nettsider, samt aktivitet på facebook. Vi 

sender også informasjon til ryddekoordinatorer som har deltatt tidligere år. I tillegg til at vi har flyer 

med informasjon på miljøstasjonene og i administrasjonen. I Lofoten har også arbeidet fra 

Samferdselsdepartementet om et oljevern- og miljøsenter i LoVe vært på agendaen i regionen, 

og i media og kan ha vært med å gi økt oppslutning. 

For første gang har vi lagt ryddeskjemaet ut på nettet, slik at det kan lastes ned. Dette for at flere 

skal ha mulighet til å skaff seg skjema hvis det skulle ryddes på impuls. Selv om vi oppfordrer 

sterkt at man skal gi beskjed på forhånd, så forekommer det tilfeller der det ikke skjer. 

Vi utlyser 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. Hvis man har ryddet mye 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. 

Folder til utdeling 
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5.2 Tidshorisont og riktig tidspunkt 
Vinteren 2015/16 var snøfattig her nord, og arbeidet med strandrydding kom tidlig i gang. Vi har 

annonsert strandryddeuka for å en kommunisert tidsperiode, siden det er en kjensgjerning at dato 

og perioder gir større sannsynlighet for gjennomføring, enn hvis man kan utsette en rydding på 

ubestemt tid. De aller fleste ryddingene skjer også på våren, men noen få unntak. Steder med 

gress og kratt er de områdene som krever rydding før gresset vokser opp om våren, eller på 

høsten etter at gresset har visnet. Steder med sand og steiner har større fleksibilitet gjennom 

hele 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 frivillige. 

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 som regel er det det, men på de utilgjengelige stedene i vest er det også mye stein 

der det kan ryddes på sommeren.   

Rent administrativt har vi også behov for at arbeidet begynner på våren og avsluttes på høsten. 

Både for å få oppsummert resultatet og skrevet rapporten, og få hentet inn avfallet mens det er 

værforhold.  

 

Stokkvika :Rullesteinsstrand på 

yttersiden av Lofoten. I fjellsiden 

overfor fant man masse avfall i 

små huler i grunnen, som var godt 

skult hvis man ikke visste hva 

man skulle se etter.   
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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.  

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 neste 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 hvor 

renovasjonsbilen kan ta med avfallet på ruta, og mer omfattende transport der man må bruke 

lastebil med kran(storsekker) til et ryddested utenfor standard tømmerute, 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 drivstoff til dugnadsturen som 

gjøres sammen med Aqua Lofoten Coast Adventure til Refsvika.  

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 på hver sin kant.  
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5.3.3 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 inkl. bruk av fiskeskøyta Trio II, som tok med avfallet tilbake samme dag.  

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. 

Midlene fra Miljødirektoratet for det prosjektet var kr 262 000,- og dekket markedsføring, 

koordinering og etterarbeid, samt sekker og mottak av 25 tonn marint avfall 

Vi har også søkt refusjonsordningen i Hold Norge Rent og fått innvilget dekning midler til noen 

kostnadene for mottak og transport av marint avfall utover de 25 tonnene vi har fått støtte til av 

Miljødirektoratet.  

Vi har også fått midler til å rydde utilgjengelige steder, men det omhandles i en egen rapport. 

5.3.4 Kostnadsoversikt 
Kostnadsoversikt for prosjektet Strandryddeuka:  

Artikkel/tjeneste  Nettobeløp Finansiering 

     
Antall 

Kostnad Miljødir. HNR Skjønnsmidl. 
Fylkesm. i N. 

LAS 

Marint avfall mottak 
(2,50 kr/kg) etter sats. 

 43 
800 

109 500,- 62 500,- 24 630,-  22 370,- 

RIB tur  6 000,-    6000,- 

Storsekker 125 10 625,- 6000,-   4625,- 

Sekker, estimert 
antall.  
Pris: Kr 2256,- 
pr/1000 stk. 

    
6000 

13 536,-  6000,-   7536,- 

Transport  86 400,- 37 500,- 47 620,-  1280,- 

Premie  5 000,-    5000,- 

Helikopter   38 896,-   38 896,- 38896,- 

       
Sum  269 957,- 112 000 72 250 38 896,- 46 811 

       

 

Summen av direkte kostnader til Strandryddeuka er kr 269 957,- eks. mva, som gir en 

gjennomsnittspris per ryddet kg på drøye kr. 6,-.   

Arbeidstid på prosjektleder er ikke inkludert i denne oversikten. Arbeidstid til kampanje og 

rapportskriving er dekket med kr 150 000,- fra Miljødirektoratet, kostander utover dette dekkes inn 

fra LAS sitt overskudd fra næringsvirksomhet, ettersom husholdningsavfall innhentes etter 

selvkostprinsippet. Det viktigste er likevel at ikke abonnentene betaler for strandryddeaksjonen.  
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5.4 ”Strandrydderene” 
I 2016 er det 944 personer som har deltatt. Det er antallet personer som har deltatt per 

ryddeaksjon summert. Det betyr at man kan delta på flere ryddeaksjoner og bli tellet flere ganger, 

slik at antallet «unike» ryddere nok er noe lavere. Vi vet at mange av de mest iherdige deltar på 

flere ryddeaksjoner. I 2015 var tallet 767, og det er altså 177 stykker flere i år enn i fjor. Til 

sammenligning var det 109 ryddeaksjoner i år, og 76 i fjor.  

Vi vet at når skoleklasser deltar, så går antallet deltakere opp siden de ofte er mange. Men vi vet 

også at de fleste ryddeaksjoner ryddes av færre en 10 deltakere.  

Av skoler har følgende deltatt på ryddeaksjoner i regi av LAS: Eltoft Montessoriskole,  

Vest-Lofoten VGS herunder også Naturbruk (fremtidens fiskere), Aust- Lofoten VGS, Fygle skole, 

Svolvær skole og Ørsnes Privatskole. I tillegg til at Griseknoen Barnehage har deltatt. 

I tillegg deltok SALT Lofoten, Lofotprodukt, Exxpediton Norge, Lofoten Kajakklubb, Vågan Natur 

og Ungdom, Miljøagentene i Kabelvåg, Harstad Sportsdykkerklubb, Vågan Kystlag og en 

geocatch forening, i tillegg til flere innbygger- og velforeninger/grendelag.  

Den typiske strandrydderen i Lofoten er godt voksen og har gjerne tilhørighet til området. De 

yngste rydderne går i barnehagen, de eldste er pensjonister på over 80 år. På turene som er 

arrangert til utilgjengelige steder har vi hatt med personer fra land som Taiwan, Malta, Polen, 

Italia, Tyskland, Nederland, Spania og USA, som vi vet om. Dette er personer som har hatt 

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

Vår bekymring er for øvrig at et helårig fokus på marin forsøpling skal «slite» ut våre trofaste 

frivillige. Med et stadig fokus over at man burde rydde over et stadig lengre tidsspenn, kan det bli 

mye. Selv om man har noen få som har gjort dette til en livsstil, er de aller fleste fornøyde med å 

ta i et tak en gang i året. At de frivillige kan se at ryddingen bidrar til en renere natur er nok likevel 

den viktigste faktoren for fortsatt deltagelse fremover. 

 

Fra rydding i Stokkvika, hvor avfall har blåst 

mellom steinene og inn i små huler. 

Ingenting å si på innsatsen.  
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Fra rydding på Horseidet, hvor det var tid for 

matpause. Ikke lett å finne ved til bålet på en 

slik strand, med det resultat at det knaste litt 

sand når man spiste pølsa også!  

  

 

Fra rydding på Horseidet: Her er avfallet 

pakket og klar til avhenting. Her er det 

lettere å få et helikopter til å hente, enn å 

sende en båt helt rundt, med lettbåt og 

mannskap på land og i båt, samt at bølger 

og strøm må være perfekt. 

 

 

Fra rydding i Stokkvika: Frivillige gjør en 

uvurderlig innsats. Nesten alle de 43,8 

tonnene er ryddet på frivillig basis.  
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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,-. En ryddeaksjon defineres også som et stort eller lite område som er 

ryddet. Hvis man «bare» leverer én gjenstand som er funnet i fjæra, og som er over 20 kg, 

regnes ikke det som en ryddeaksjon. Har man derimot ryddet et større antall små 

plastgjenstander/-biter så har vi åpnet for å bruke skjønn selv om vekten ikke er over kravet.  

Hvis privatpersoner eller firma vinner premien må den gis til en forening/ organisasjon som holder 

til i Lofoten. Skoleklasser og innbyggerforeninger teller i denne sammenheng som ideell, og kan 

beholde premien selv.  

Trekningen ble filmet og lagt på facebook siden til LAS/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 Risvær Vel som ble trukket ut som vinner og som vant kr 10 000,- for ryddingen av Lille 

Valvær i Vågan kommune.  Premien gis av Toyota Nordvik avd. Leknes og Lofoten 

Avfallsselskap IKS.  

 

 

Risvær Vel, 

representert ved 

ryddekoordinator  

Andreas Santi Falch 

under overrekkelsen av 

premien som dekkes av 

Toyota Nordvik avd. 

Leknes og LAS, her 

representert ved Tore 

Høyen og Monica 

Kleffelgård Hartviksen.  
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5.5.2 Erfaringer fra RIB-tur  

 
Årets RIB tur ble gjennomført 22. 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 den vernede Refsvikahula med hulemalerier fra steinalderen med, samt informasjon om 

kulturhistorie langs gamle bosettinger i området. 

12 stykker ble trukket ut blant hele 98 påmeldte, i tillegg var det plass til noen ekstra personer på 

skøyta Trio II, blant annet journalist fra Avisa Lofoten. Trekningen av de 12 ble gjennomført med 

videofilming og publisering pr. facebook. Etter hvert som denne turen har blitt en tradisjon og folk 

vet om den, så blir det færre frafall fra «første 12’ern» og mindre bruk av reserver. Det som var litt 

interessant i år var at da vi åpnet for påmelding, kom det svært mange i løpet av kort tid, og 

etterpå var det nesten stille frem til fristen gikk ut.  

Da dagen kom for gjennomføring og så var veien stengt av ras, og det ble umulig å kjøre bil til 

oppmøte stedet på Reine. Men RIB-selskapet stilte sporty opp og hentet de frivillige i Nusfjord og 

kjørte sjøveien til Reine, før turen gikk til Refsvika.   

Det ble en svært vellykket tur med en «fangst» på 1340 kg fra selve stranda. Og avfallet ble tatt 

med på skøyta Trio II samme dag. Da rydderne skulle gå om bord i RIB’n etter endt rydding, var 

det litt utfordringer med flo/fjære, som endte med at RIBens båtfører måtte stå i vann til midt opp 

på brystet for å holde båten, mens vi andre hoppet tørrskodd om bord. Og selv med flott vær og 

blå himmel, kan vi love at vannet absolutt ikke var varmt. 

 

 

Tufter fra gammel bosetting på Tuv besiktiges 
under kyndig guiding fra Therese båtfører. 

 Refsvika består av sand og gress. På begge sider 
av stranda er det stein.  
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 Her fra turen til Refsvikashula, ganske 
majestetisk høyde. Husk at man ikke har lov å 
gå inn i denne uten autorisert guide. 

 Ikke så lett å få avfallet ut. Her lastes avfallet først i 
RIB, så om bord i skøyta som ligger lengre ut. 
Strandrydding er god trening.  

 

Fryseboks hadde vi ikke forventet å finne, men 
det utrolige er det er ikke den eneste som er 
funnet i år.  

 Byggeskum? 

 

Tau og snurrevad finnes det mye av.Trolig er 
det mindre deler som rives løs. Om det er tapt 

eller mistet kan man se i tauets sårflate.   

 Lagfoto etter retur til Nusfjord. Noen av deltakerne 
hadde hoppet av på Reine. Vi hadde skøyta med 
med noen folk også.  
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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, 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: 

 Mer informasjon om det ble ryddet for første gang eller om området er ryddet tidligere. 

 Om området er ferdig ryddet, eller om det er behov for mer rydding. Og om det er store 

gjenstander som er for tunge ved muskelkraft å få fjernet, og det er behov for assistanse. 

 Antall m3 sekker som ble ryddet.  

 Registrering av artikler fra oppdrett 

 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. 

 Bedre inndeling av fiskeriutstyr, med «bøyer og blåser», «kavler/garnkuler» og 

«garnringer og flottører» som egne kategorier.  

 Grønne fruktkasser er også en gjenganger som nå kan registreres 

 Patronhylstre er med på skjema igjen. 

Innspill til ytterligere endringer: 

 De aller fleste ryddere greier ikke å se forskjell på ei not og en snurrevad, derfor kan 

disse slåes sammen til en kategori neste år. 
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Skjema ble levert inn til miljøstasjonen der avfallet ble tatt imot, eller levert til prosjektleder 

direkte. Dette har fungert relativt bra i år. 

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 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. 

I ett tilfelle måtte man sette ut container på grunn av store mengder avfall. Det gjaldt 

ryddeaksjoner i Skjelfjord og i Steinfjorden.  

Kystvakten har vært behjelpelige i år også, og hentet på yttersida av Lofoten (Moskenes) med 

unntak av Horseidet, og utenfor Ørsnes (Vågan).   

På Horseidet måtte vi i år derfor benytte helikopter for å få fraktet det siste avfallet ut, både på 

grunn av kapasitet og fordi det er vanskelig å komme i land med båt hvis bølger/strømforhold er 

feil. 

 
Da vi endelig fikk helikopter var avfallet nesten dekket av 

sand, og det kan vel kanskje indikeres at det kan ligge 

mye avfall nedover i sanden. 

Foto: Alexander, Helitrans.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Avfallet pakkes i storsekker når 

det skal hentes fra utilgjengelige steder. 

Foto: Kystvakten. 
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5.8 Rydding av utilgjengelige steder  
I løpet av 2 år har vi også høstet litt erfaring fra rydding på utilgjengelige steder. 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 ikke samme type avfall eller mengde over alt, og i så måte er det nok spesielt store 

mengder på yttersida av Lofotodden. 

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

lokalkunnskap. I ett tilfelle snudde vinden, og man fikk nesten ikke ryddemannskapet ut i båten 

igjen, de måtte hoppe fra en liten klippekant ned i båten. Så lenge det er noen som er terrengvant 

går det som oftest bra, men det er ingen god løsning i lengden. 

På grunn av at det kan være krevende forhold både i forhold til båtføring på havet, og ferdsel i 

terrenget burde det være fagfolk som tok seg av jobben, i tillegg til at HMS må på plass.  

Erfaringer er også at det er interesse i å være med på en slik tur, da det er ganske eksotisk, men 

det skal klaffe med at de har anledning. Vi har forsøkt både turer på uke dager og i helgene, men 

det er jobb, vakter og andre ting som skjer også da. Men for de som har vært med på tur, kan det 

se ut som om gir mersmak, da vi har fått noen som har deltatt på flere turer.  

En stor utfordring er imidlertid kapasiteten til RIB-selskapene er fullbooket på sommeren og så 

lenge det er fint vær på høsten. På skuldersesongene er det litt lettere, men det er fortsatt en 

utfordring å få det til å stemme med ledig kapasitet, vær, bølgehøyde og strømforhold.  

I tillegg til de turene som LAS har arrangert, har også Naturbrukslinja ved Vest-Lofoten VGS 

deltatt med å rydde i et område Fallkråa, samt ekteparet Grønseth/Pettersen i Laukvik som har 

ryddet flere holmer/øyer utenfor Laukvik.  

 

 

 

 

 

 

 

Denne «klumpen» ble det funnet to av, en i 

Fallkråa og en i Refsvika området. Det er trolig 

rågummi, og har kanskje vært om bord i et 

frakteskip? 

Foto: Gry-Anette Strømnes  
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6 Resultatet av registreringen 
Det er 6. år på rad at Strandryddeuka er gjennomført i Lofoten, og som resulterte i 109 

ryddeaksjoner! I fjor (2015) mistet vi viktig data fra yttersiden av Lofotodden ettersom lite ble 

ryddet der. Det skyltes nok både været, og frivilliges valg av sted. I år har vi rikelig med 

tallmateriale fra samme område.  

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. Kun 8 av aksjonene har ikke fylt ut registrerings-

skjema, deriblant 1 dykkeraksjon hvor kategoriene naturlig nok ikke passet like godt.  

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. Dette vet vi i fra før, og ved å droppe tellingen av disse gjør vi ryddingen 

enklere.     

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. 
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Resultatet i fjor stemte ikke for 2015, men i år ser vi denne forskjellen igjen. Det er flest 

drikkeflasker med det vi har valgt å kalle utenlandsk design på yttersiden. 

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.     

 

 

De frivillige rydderne imponerer – arbeidet er til tider 

utfordrende – men de gir seg ikke.  

Her er deler av en snurrevad funnet og skal bæres ut av 

området. Foto: LAS 

 

6.1 Overordnet 
Tabellen viser en oppstilling av resultatet for 2016.  

Sted Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 

Kg 13 490 8 980  9370 11 960 43 800 

Sekker* 352 161 348,5 172 1033,5 

m3 sekker 57 15 0 53 125 

Antall deltager 173 80 340 351 944 

Antall meter 5 255 12 750 36 595 37 930 92 533 

Tid i timer** 958 144 937 1417,5 3456,5 

Antall 
ryddeaksjoner 

25 6 42 36 109 

                Tab 6.1 overordnede resultat 

*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. 

**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. 
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6.1.1 Total mengde  
Til sammen ble det samlet inn 43,8 tonn marint avfall i regi av Strandryddeuka 2016. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum 

Vekt 13,09 t 20,75 t 15,16 t 15,00 t 25,05 t 43,80 t 132,86 t  

Yttersida, 
helikopter 7,5 t 3,5 t 0 t 4,3 t 0 t 3,21 18,51 t 

Kystvakten      3,23 t 7,40 t 10,63 t 
                     Tab 6.2 Totalvekt  

At mengden ryddet avfall øker, betyr ikke at mengden marint avfall øker. Det er nok heller typen 

ryddeaksjon og omfanget som påvirker her.  

Vinteren 2011/12 var som tidligere nevnt en ekstremvinter hva storm angår, så det kan være 

riktigere å sammenligne tallene fra vårene 2011, 2013, 2014 og 2015. Med midler fra 

Miljødirektoratet og refusjonsordning fra Avfall Norge (2015)/Hold Norge Rent (2016) har 

mengden økt betraktelig da vi har hatt mulighet til å gjøre mer.   

Totalt har man i regi av LAS og strandryddeuka ryddet nesten 133 tonn marint avfall bort fra 

Lofotens kystlinje! 

 

6.1.2 Total lengde ryddet og antall ryddesteder 
Strekningen som er plukket i år er på 92,5 km og er dermed 17 km kortere enn fjorårets. Det er 

derimot ryddet mye større tonnasje over flere ryddeaksjoner enn tidligere. Antall ryddemeter har 

økt mest i Vågan og Moskenes, mens Vestvågøy og Flakstad har en tilbakegang. Moskenes har i 

tillegg økt antall ryddeaksjoner betraktelig. 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.   

   
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Endring 
fra i fjor 

Moskenes 2 900 600 850 900 850 5 255 4 405 
Flakstad 4 300 7 250 19 500 5 400 23 180 12 750 -10 430 

Vestvågøy 36 160 64 170 31 995 29 245   54 520 36 595   -17 925 
Vågan 6 400 11 800 6 000 23 555 29 420 37 930 8 510 

Sum 49 760 83 820 58 345 59 100 107 970 92 530 -15 440 
       Tab 6.3 Antall meter ryddet 

Kg pr meter 0,26 0,25 0,25 0,25 0,23    0,47*  

              Tab 6.3 Kg pr meter 

Til sammen ble det gjennomført 109 ryddeaksjoner i Strandryddeuka i 2016, noe som bringer oss 

opp i 382 ryddeaksjoner over 6 år. I tillegg vet vi at det blir ryddet enkelte steder uten at det 

registreres hos oss, da det blir levert som restavfall og betalt for. 

I år er det gjennomført mye rydding på utilgjengeliges steder, hvor det også er mye avfall. Derfor 

har også gjennomsnittlig vekt per meter gått opp. Ser vi for oss kun Vestvågøy, som har vært 

stabile i antall aksjoner og spredning rundt hele øya, så ligger tallet på 0,26. 
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Antall ryddeaksjoner over tid: 

 
2011 2012* 2013 2014 2015 2016 

Endring fra 
i fjor 

Moskenes 4 3 3 4 6 25 19 
Flakstad 5 6 8 5 11 6 -5 

Vestvågøy 20 33 20 22 34 42 8 
Vågan 10 19 9 26 25 36 11 
Sum 39 61 40 57 76 109 33 

       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 42 ryddeaksjoner, men flott å se at 

Vågan og Moskenes haler innpå. 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.   

6.1.3 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, som for eksempel Unstad 

(Vestvågøy) er et populært område å rydde, og det er flere aksjoner som er gjort i samme 

område, overlappende eller ved siden av hverandre. Det samme gjelder Børvågen (Vågan). 

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.   
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6.1.4 Sandstrender og annet terreng 
Det er en forskjell på steder og hva som finnes av avfall der. En bomullspinne finner du ikke like 

lett i en steinrøys, og er det skjærgård kan avfallet lettere bli tatt med av bølgene ut i havet igjen.  

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

ryddejobben er. Ved rydding av store sandstrender må 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. 

Terreng Antall direkte I kombinasjon 
Strand 22 13 

Rullesteinsfjære 24 21 
Skjærgård (svaberg) 12 12 

Gress/kratt 9 19 
Ikke avkrysset 13  

                                                  Tab 6.5 Ryddeaksjoner 

 

Eksempler på terreng: 

 

 

 
 Steinur ved Kollhellarsanden           Sandstrand, Horseidet. 

Foto: LAS 

 

6.1.5 Antall deltagere: 
Det er registrert 944 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. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endring fra i 
fjor 

Moskenes 74 44 30 84 68 173 105 
Flakstad 97 71 79 58 130 80 -50 
Vestvågøy 216 418 282 138 289 340 51 
Vågan 82 209 127 334 280 351 -71 
Sum 469 742 573 616 767 944 177 

                Tab 6.6 Antall deltagere 
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I rapporten fra Hold Norge Rent (Strandrydderapporten, 2016) meldes det om en nedgang i antall 

ryddere, selv om antallet ryddeaksjoner og tonnasje har økt. 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.  

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.   

7 Statistikk og litt analyse 

7.1 Antall enheter  
Totalt ble det i årets aksjon tellet og registrert 58 866 ulike artikler – en god økning fra fjorårets 

33 927 ulike artikler. Både tallene for 2012 og 2015 kan man sammenligne seg med, men årets 

aksjon har slått alle tidligere rekorder. Midlene for rydding av utilgjengelige steder må ta noe av 

æren for det. 

 

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.  

 

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

 

                                                                                                           Fig. 7.1 Avfallets kilde 

På farten
25 %

Husholdning
14 %

Bedrift
56 %

Annet
5 %

HVOR AVFALLET OPPSTÅR:
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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 

På farten 34,3% 32% 23% 25% 

Husholdning 13,1% 14% 14% 14% 

Bedrift 50,2% 49% 58% 56% 

Annet 2,4% 5% 5% 5% 

      Tabell 7.1 Historisk oversikt avfallets kilde 

 

7.2 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, 2016: 

 Artikkel Antall Andel Ant. 
2015 

Plassering 
2015 

Andel 
2015 

1 Tau u/ 50 cm 13324 22,7 4427 2 13% 

2 Drikkeflasker, plast 
(utland) 

          4701 8,0 941 
 

11 2,8% 

3 Isoporbiter > 10 cm 4384 7,5 6472 1 19,1% 

4 Tau o/50 cm 3970 6,7 1869 5 5,5% 

5 Pakkebånd, strips 3923 6,7 2276 3 6,7% 

6 Drikkeflasker, plast 
(norge) 

2958 5,0 2035 4 6,0% 

7 Matemballasje (plast) 2728 4,7 1405 7 4,1% 

8 Korker 2411 4,1 1814 6 5,3% 

9 Lokk/korker 1874 3,2 972 9 2,9% 

10 Garnringer, flottører 1863 3,2 766 12 2,3% 

11 plastposer 1609 2,7 703 14 2,1% 

15 Emballasje (bad, 
vaskerom) 

1418 2,4 1078 8 3,2% 

13 patronhylser 962 1,7    

14 Olje-/bensinkanner 918 1,6 509   

15 Oppvaskmiddelflasker 856 1,5 508   

 
 

Sum 35355 
 

60%    

Tab 7.2 Topp 15 –funn av artikler 

*Vi har ryddet i kategoriene, etter gjennomgang med Norges Fiskarlag, og det som tidligere het bøyer og flottører, med et 

tall på 776 i fjor, er i år delt opp i 2 kategorier: Garnringer/flottører og bøyer/blåser. I tillegg har vi kavler/garnkuler som 

egen kategori. 

I sum utgjorde de 15 mest frekvente artiklene 60% av alle funnene.  
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Sammenligner vi med tallene fra Hold Norge Rent så utgjør «korte tau» 22% av artiklene, det er 

ganske likt med funnene i Lofoten. Deretter finner vi Isopor med 7,4% i Lofoten og 9% i landet for 

øvrig, men i Lofoten telles bare de bitene som er over 10 cm. Lange tau er henholdsvis 6,8% og 

6,7%. Når det gjelder plastposer har Lofoten 2,7% mens Hold Norge Rent oppgir 4%. Det er 

udefinerbare plastbiter som er på topp fra Hold Norge Rent sine tall. De bitene telles ikke i 

Lofoten, da det er så uendelig mange av de enkelte steder, og siden de ikke kan si noe om kilden 

som lettet det ryddearbeidet å kutte de ut.  

Det er verdt å merke seg at isopor utgjorde 19% av funnene i 2015, mens det er nede på 7,5% i 

år. 80% av det som ble funnet av isopor i fjor var fra innersida og fra Vågan, som for øvrig i år 

også har over 50% av registreringen av isopor. 

7.3 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, og det kan være 

avholdt ryddeaksjoner tidligere uten at de har vært registrert i Strandryddeuka. Spørsmålet vi 

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

De fleste av ryddestedene var ryddet tidligere i løpet av en 6 års periode, men det er også steder 

som ikke har blitt ryddet på nytt. Det er også gledelig å se at 45 steder som ikke har vært ryddet 

tidligere har kommet med. Ryddeaksjonen som er gjort under vann, er holdt utenfor oppstillingen. 

Topp 15: tidligere ryddesteder  Topp 15: nye ryddesteder  

Tau u/ 50 cm 4501 1 Tau u/ 50 cm 8823 

Drikkeflasker, plast (utland) 2094 2 Pakkebånd, strips 2882 

Isoporbiter > 10 cm 1778 3 Drikkeflasker, plast (utland) 2607 

Tau o/50 cm 1637 4 Isoporbiter > 10 cm 2606 

Korker 1352 5 Tau o/50 cm 2333 

Garnringer, flottører 1154 6 Drikkeflasker, plast (norge) 1888 

Matemballasje (plast) 1102 7 Matemballasje (plast) 1626 

Drikkeflasker, plast (norge) 1070 8 Korker 1059 

Pakkebånd, strips 1041 9 Lokk/korker 1021 

Lokk/korker 853 10 plastposer 803 

plastposer 806 11 Garnringer, flottører 709 

Emballasje (bad, vaskerom) 712 12 Emballasje (bad, vaskerom) 706 

patronhylser 635 13 Oppvaskmiddelflasker 609 

Bomullspinner 569 14 Olje-/bensinkanner 457 

Olje-/bensinkanner 461 15 Emballasje, garasje 390 

Totalt antall artikler 25 020  Totalt antall artikler 33 848 

Total lengde, meter 51 215  Total lengde, meter 41 315 

Total vekt, kg 25 550  Total vekt, kg 17 750 

Antall ryddesteder 58  Antall ryddesteder 50 
Tabell 7.3 Forskjell funn tidligere vs nye ryddesteder 
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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 drøye 70% av 

oppvaskmiddelflaskene som er registrert, har vi på steder som ikke har blitt ryddet tidligere.  

Det er også verdt å merke seg at det er ryddet mange flere artikler på færre meter og 

ryddesteder, der det er ryddet for første gang, mot steder det er ryddet tidligere. Hver artikkel 

veier i gjennomsnittet mer for ryddeaksjoner på steder hvor det er ryddet tidligere. Her kan 

fordelingen innersida/yttersida trolig spille en rolle, samt at ryddesteder med veiforbindelse gjerne 

tar med trevirke som har kommet i land, noe som blir liggende der det er utilgjengelig. 

Det bør også nevnes at korte tau finnes i mye større antall på nye ryddesteder, men veldig 

mange av dem er registrert i samme område.  

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 i teorien endre seg.  

7.4 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. 

 Yttersida Andel Innersida Andel 

Vekt  19 620 45% 23 680 55% 

Antall artikler 42 806 73% 16 059 27% 

Distanse, meter 42 070 45% 50 460 55% 

Antall ryddeaksjoner:  41 38% 67 62% 

                                                                               Tabell 7.4 overordnet forskjell Yttersida vs Innersida 

Yttersida har en større andel bedriftsrelatert avfall (58,3%) enn på innersida (51,4%). Det er også 

færre meter som er ryddet, men 73% av artiklene er registrert ryddet på yttersiden. Vekta derimot 

er tyngre på innersida, og antall ryddeaksjoner er flere. Årsaken til at vekten er høyere på 

innersiden kan være at en del av det marine avfallet som blir ryddet inn er urent trevirke som har 

kommet på ræk etter storm og uvær. Totalt sett er nesten ¾ av alle tellede artikler fra yttersida. 

På innersida er kategoriene «på farten» og «husholdning» litt høyere enn på yttersida, men 

generelt er det relativ liten forskjell. På innersida er fordelingen av avfall fra «på farten» vs 

yttersida henholdsvis 28,7% og 23,7%, og for «husholdning» henholdsvis 15,4% og 13,2%. Dette 

er vel litt som forventet siden innersida tar i mot avfall fra lengre sør i landet, samt at både 

Svolvær og Leknes, og de fleste andre tettsteder i Lofoten ligger på innersiden.  
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Tallene forteller oss også at avfallet på innersida er mer spredd (ryddet over lengre distanse), 

mens det på yttersiden er ryddet mer konsentrerte områder med mer avfall. På innersiden er det 

ryddet ganske godt over tid, se vedlegg 2 med oversikt over ryddingene, mens mange av de 

«utilgjengelig» ryddede stedene på yttersida ryddes for først gang, og har derfor «samlet» avfall 

over lengre tid.   

Topp 15 yttersida   Topp 15 innersida  

Tau u/ 50 cm 10577 1 Tau u/ 50 cm 2747 

Drikkeflasker, plast (utland) 4061 2 Isoporbiter > 10 cm 2083 

Tau o/50 cm 3224 3 Drikkeflasker, plast (norge) 1093 

Pakkebånd, strips 3224 4 Matemballasje (plast) 961 

Isoporbiter > 10 cm 2301 5 plastposer 752 

Drikkeflasker, plast (norge) 1865 6 Tau o/50 cm 746 

Matemballasje (plast) 1767 7 Pakkebånd, strips 699 

Korker 1752 8 Korker 659 

Garnringer, flottører 1594 9 Drikkeflasker, plast (utland) 640 

Lokk/korker 1413 10 Lokk/korker 461 

Emballasje (bad, vaskerom) 1131 11 Snusbokser 420 

plastposer 857 12 Olje-/bensinkanner 387 

patronhylser 818 13 Drikkebokser 362 

Oppvaskmiddelflasker 630 14 Emballasje (bad, vaskerom) 287 

Kavler/garnkuler 622 15 Garnringer, flottører 269 
Tab 7.5 Sammenligning yttersida og innersida 

Som nevnt bor flest folk på innersiden av Lofoten, samtidig som at innersida av Lofoten samler 

opp avfall som oppstår langs norskekysten sør for Lofoten. Av oversikten ser vi at typisk «på 

farten»- avfall som snusbokser og plastposer støtter opp om den teorien om at dette er noe vi 

kaster fra oss der vi ferdes. Det er interessant at snusbokser havner på topp 15 på innersida, og 

her er det kun holdninger som må tas tak i.  

I andel ut fra funn er det i år også mest isopor fra innersiden av Lofoten, og drøye 50% av 

funnene er fra Vågan. Byggeaktivitet (proff/amatør), flyteelement til brygger og bøyer er 

potensielle kilder her. Det er mange som foreslår fiskekasser i isopor, men den er ganske tynn 

(veggen i kassen) og har små isoporkuler, men isoporbitene som prosjektleder har vært med å 

finne, har ofte vært mye mer runde/voluminøse. Bomullspinner finnes i begge områder (y: 577. i: 

167) og havner i havet på grunn av dårlig «dovett». De finnes gjerne i nærheten av avløpet, men 

også på utilgjengelige steder der det ikke avløp.  

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. Ryddeaksjonen 

under vann er holdt utenom andre strandfunn.  
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7.4.1 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 nok er derfor noen tvilstilfeller, som kan medføre 

endringer på sikt. En oversikt over inndelingen finnes i vedlegg 2. 

 

7.4.2 Fiskeri 
Andelen fiskerirelatert avfall utgjør i år 38,7% av alle registrerte funn. Dette er en økning fra 

tidligere år, hvor det har ligget ganske stabilt rundt 30%. Økningen kan også skyldes 

gjennomgang av de ulike artiklene som er satt opp i skjema, slik at det er lettere å registrere 

artiklene på riktig sted nå. F.eks stod ikke garnkuler og garnringer tidligere, men er med nå. 

Antallet korte tau som er den artikkelen det er registrert mest av. Hvis man derimot korrigerer for 

korte tau, som utgjør 22,6% alene, så er vi nede på «kun» 16% fiskerirelatert avfall av totalen.   

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

2011: 29%, 2012: 27%, 2013: 30%, 2014:34%, 2015: 28% og 2016: 39% som igjen gir oss et 

gjennomsnitt på 31,2% fiskerirelatert avfall. At denne indikatoren er stabil øker troverdigheten.  

Skiller man mellom innersida av Lofoten og yttersida av Lofoten, er fordelingen av fiskerirelatert 

avfall henholdsvis 20% mot 80% fordelt på innersida og yttersida i årets ryddeaksjon. 

Sammenligner man fiskeriandelen mot totale funn utgjør andelen 42% på yttersida og 28% på 

innersida.  Sammenligner vi de nye ryddede stedene mot de som er ryddet flere ganger, er ca 

60% av det fiskerrelaterte avfallet å finne på steder som er ryddet for første gang.   

 

Fig 7.2. Andel fiskerirelatert 

Fra fiskeri
39 %

Annet 
61 %

ANDEL FISKERIRELATERT 2016
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Fordeler man disse 39 % mellom de ulike fiskerirelaterte artiklene er fordelingen som 

følgende: 

 

Fig 7.3 Fordeling artikler fra fiskeri 

Innen fiskeriartikler er det tatt med kun de som er relatert til fiskeri direkte. D.v.s. plast-

presenninger 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 den bransjen. 

I årets ryddeaksjon ser vi at antall korte taustumper utgjør nesten 60% 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. Så lenge sårkanten 

på tauet er ganske rett, tyder det på at dette er kappet, mens hvis det er frynsete så er det nok 

slitt.  

Etter en workshop med Norges Fiskarlag i fjor, gikk vi gjennom de ulike fiskerirelaterte avfalls-

kategoriene og tilpasset disse bedre. Det ble også utarbeidet en flyer med en oversikt for de som 

ikke har vokst opp med fiskeri, slik at registrering på sikt kan bli bedre. Se vedlegg 3. Man erfarer 

imidlertid at det er vanskelig å se forskjell på trål og snurrevad, slik at disse blir nok slått sammen 

i 2017. Størrelsen på de brukene vi finner er imidlertid ikke like store som komplette bruk, slik at 

mye av dette trolig er deler som er revet løs under selve fisket.  
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7.4.3 Emballasje fra næringsmiddel og øvrig husholdning 
Selv om vi finner drikkekartonger også, er plastemballasje i en særstilling. 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. Men kotelettpakker og sjokoladepålegg er også funnet. 

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.  

Andelen med matemballasje har økt med 1%, emballasje til bil og båtpleie har gått ned med 

3,3%. Emballasje fra bad, vaskerom har gått opp med 3% og andel matoljeflasker er uendret. 

 

                                                                                                Fig 7.4 Fordeling av emballasje, plast 

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 det krever at man gjør tiltak på flere plasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannen med «Intensivreiniger für die Industrie» som trolig har 

kommet fra Tyskland og er dermed langreist. Det er vel heller 

ingen tvil om at denne er benyttet i næringslivet. Den ble 

funnet i Refsvikaområdet. Foto: LAS 
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Legger vi til drikkeflaskene i plast, som er plassert under kategorien «på farten», utgjør flaskene 

59% av dette emballasjeavfallet. Over tid vil kanskje tellingene fortelle oss hvilke kilder som 

tilstoppes, og hva som vedvarer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen tvil om hvor denne kassen kommer fra: 

Norge og Sogn og Fjordane Meieri.  

Foto: LAS 

 

7.4.4 Drikkeflasker i plast 
Andelen drikkeflasker utgjør i år 13% av funnene, det er nesten like mye som i 2014 (14%), mens 

det var en nedgang i 2015. Antallet er 7659 mot 2126 i fjor.  

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Flasker 858 1962 1830 2727 2126 7659 

Andel av 

totalfunn 

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

  

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. 
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         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.  Både i 2014 og i 2016 hadde 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. 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 7.6 Fordeling flasker innersida – yttersida 

 

Flasker med 
norsk design

39 %

Flasker med 
utenlands design

61 %

FORDELING DRIKKEFLASKER 2016

1093

1865

640

4061

INNERSIDA YTTERSIDA

Drikkeflasker, innersida vs yttersida

Drikkeflasker, plast (norge) Drikkeflasker, plast (utland)
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Denne korken avslører at flasken ikke er norsk. 

Funnet i Refsvika området. Foto:LAS  

7.5 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.  

7.5.1 De rareste funn 

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

følgende rare funn: Gummiklump ca 100 kg, rosa dinosaurhode, kokosnøtt, fryser, salt- og 

pepperbøsse fra England, fryseboks, bestikk, oppløst/råtten campingvogn, klokkelenke, sag, 

crocs, en vakker bukett plastroser, lang fóringsslange, stor gassbeholder, overlevingsdrakt, en 

Jensen Royal madrass (75x200 cm, så ubrukt ut), pc-skjerm (båt), stol, støvsuger, tykk 

vannslange, 5 barneleker, sofa, gammelt krumkakejern, sykkeldekk fra 1967, veske/trekk til 

surfebrett, red bull, go pro-kamera, tannbørste, øks, malingsspann, gevær, vannflaske fra 

Georgia, mye shampo og toalettsaker, fryseskap, snøfreser (i stykker), lenestol, kr 100,-, deler av 

en gammel vedovn, saltbøsse fra Polen, PC, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, campingtoalett, 

smeltet plast i stor hel kake, en flaskepost fra 1990, enda et campingtoalett, plastravn i full 

størrelse, en halv flytebøye fra floatation,com, melkekasse fra Edinburgh (ca. 1960), 

redningsbøye fra M/S Alentejo (Singapore), pakning til lasteluke på båt, en pumpesprøyte 

(skum), kjeldress, rustet bakaksling til bil og plastflaske fra kina.  
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7.5.2 Døde dyr 
I åres aksjon har det kommet inn rapport om 1 torsk, 1 spurv, 2 kråker, 4 måser, samt 2 

uspesifiserte fugler, der en av disse ble funnet fast i garn. Den ene fuglen som er død på grunn 

marin forsøpling ble funnet i et garn på Tørnholmen utenfor Stamsund.    

 

  

 

Øverst, t.v.: Å rydde marint avfall kan by på 

«spenning». Heldigvis viste denne 

«granaten» å være en beholder/emballasje. 

Denne er funnet på Yttersida av Lofoten. 

Foto: June Grønseth 

Øverst, t.h.: Og det kan være små 

«skummelt». Dette fatet ble funnet i 

Sortlandsvika. Det er et 20 liters fat med noe 

giftig innhold for rensing av kull (produsert i 

Nederland) har blitt skyllet i land i 

Sortlandsvika. Den har håndskrift på russisk. 

Foto: Finn S. Unstad  

Og nede t.v.: Og hva kan dette være? Tips er 

slange til seismikk…noen bedre? 

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 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. 

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.  

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.  
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Følgende artikler ble registrert under kategorien, på farten. Inkludert endringer fra 2015.: 

På farten  Vågan Vestvågøy Flakstad Moskenes Sum Endring 

Drikkeflasker, plast 
(norge) 510 837 170 1441 2958 

 
923 

Drikkeflasker, plast 
(utland) 2158 690 850 1003 4701 

 
3760 

Glassflasker 68 118 45 107 338 65 

Drikkebokser 141 156 99 143 539 131 

Korker 996 674 226 515 2411 597 

Take away emballasje 187 164 5 37 393 262 

Engangsdekketøy 38 51 42 20 151 44 

Snusbokser 204 112 125 119 560 179 

Lightere 70 57 27 57 211 22 

Tobakk/røykpakker 25 46 10 22 103 26 

Sko 76 96 69 129 370 79 

Klær 49 83 5 25 162 26 

Engangsgrill 4 15 2 7 28 -4 

plastposer 681 431 282 215 1609 906 

Annet, (på farten) 66 149 4 2 221 21 
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 hatt en enorm økning. 

Det skyldes nok at det er mye ryddet på utilgjengelige steder på yttersida i Lofoten, siden 

yttersida står for 4061 av disse.  

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 det er den eneste 

artikkelen som går ned i funn, tross større omfang av rydding og vekt. Take away emballasje har 

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

Antall plastposer som er registrert i år, har økt mye, sammenlignet med tidligere år. Ser vi tallene 

for poser for nye og tidligere ryddede steder så er det liten forskjell, forskjellen er heller ikke stor 

for innersida og yttersida. I 2015 ble ca. 70% ryddet på innersida. En del av økningen skyldes 

kanskje at det har vært mange flere ryddeaksjoner i år.   

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall plastposer 1175 1125 873 647 703 1609 

Tab. 8.2 Funn plastposer, historisk 
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8.2 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 på 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 husholding 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. Etter oppfordring fra Fylkesmannen i Nordland har vi 

sammen med Norsk Landbruksrådgivning avd. Lofoten (prosjekt Rene havner) og havnesjefen i 

Vestvågøy kommune, hatt et prosjekt gående for bedre mottak i havn. Følg med på våre nettsider 

www.cleanuplofoten.no i januar, så kommer det nok etter hvert litt nyheter.   

Følgende artikler ble registrert under kategorien, husholdning, inkl. endring fra i 2015:  

Husholdning Vågan  Vestvågøy Flakstad Moskenes Sum Endring 

Matemballasje (plast) 1030 583 289 826 2728 1323 

Matoljeflasker 128 139 167 128 562 332 

Emballasje (bad, 
vaskerom) 347 213 384 474 1418 

 
340 

Lokk/korker 705 456 183 530 1874 902 

Spraybokser 100 116 15 106 337 132 

Lyspærer 30 27 7 44 108 42 

Bomullspinner 478 145 60 61 744 591 

Bind/tampong 19 9 1 25 54 24 

Elektronikk 15 27 0 15 57 -59 

Våtservietter 83 67 19 62 231 157 
Tab 8.3 Oversikt artikler fra «husholdning» 
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8.2.1 Kommentar til funn fra husholdning 
Antall elektriske artikler har gått ned med 59 stykker er positivt, selv om vi finner disse rustne og 

ganske porøse fryseboksene, som har kommet i land med havet flere steder.   

Antall funn av plastemballasje til næringsmiddel (mat), øker stadig, selv om det også er flere 

ryddede steder. Ca 60% av antallet er funnet på steder som ikke er ryddet tidligere og 65% er 

funnet på yttersida.  Det fine er at på tross av den store oppgangen for emballasjeplast fra 

næringsmiddel, har antall funn for emballasje for vaskemiddel og velværeprodukter gått ned. 

Antall bomullspinner har også økt ganske mye, og de finner man også flest av på yttersida. Ser 

vi nærmere etter så er nok mange av funnene gjort i nærheten av et tettsted med mange 

ryddeaksjoner i området, noe som kan indikere utslipp av urenset kloakk.  Det samme gjelder 

våtservietter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryseboks funnet i 

Refsvikaområdet, på Yttersida av 

Lofoten. 

Foto: LAS 

 

8.3 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 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.  
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Følgende artikler ble registrert under kategorien bedrifter, inkl. endring fra 2015: 

Bedrift Vågan  Vestvågøy Flakstad Moskenes Sum Endring 

Oppvaskmiddelflasker 266 183 2 405 856 348 

Agnemballasje 5 24 1 11 41 -12 

Bøyer, blåse 220 73 30 184 507  

Fiskekasser 97 69 153 129 448 243 

Trålnett > 1 m2 20 25 70 28 143  

Trålnett < 1 m2 34 36 0 87 157  

Garn> 1 m2 58 66 2 38 164 81 

Garn< 1 m2 33 15 0 50 98 -864 

Snurrevad > 1 m2 8 7 0 22 37  

Snurrevad < 1 m2 2 2 0 34 38  

Kavler/garnkuler 270 144 58 308 780  

Garnringer, flottører 136 207 872 648 1863  

Sorte rør 171 89 10 71 341  

Fra oppdrett 6 18 42 15 81  

Fiskeline 148 25 2 120 295  

Tau u/ 50 cm 8682 2033 573 2036 13324 8897 

Tau o/50 cm 2032 555 623 760 3970 2101 

Presenning/plastduker 
> 1 m2 179 53 22 77 331 

 
146 

Isoporbiter > 10 cm 2302 912 145 1025 4384 -2088 

Pakkebånd, strips 1240 668 111 1904 3923 1647 

Olje-/bensinkanner 322 195 221 180 918 409 

Grønne fruktkasser 12 33 112 17 174  

Landbruksplast 28 181 10 58 277 42 
Tab 8.4 Oversikt artikler fra «bedrifter» 

8.3.1 Kommentar til funn fra bedrifter 
 

Olje-/ og bensinkanner har økt med 406 stykker. En av ryddeaksjonene (Yttersida) har gått mer 

detaljert til verks og skrevet litt om forskjellige størrelser på disse beholderne, som igjen viser 

hvor vanskelig det kan være å plasser kanner i riktig kategori, hva er forskjellen på en kanne og 

en flaske, og hvor viktig er det ikke å få kvalitativ informasjon som kan belyse hva som faktisk blir 

registrert i de ulike kategoriene. Det ble registrert følgende ved denne ryddeaksjonen, og legg 

merke til at det også er skilt på tønner og flasker: 1 stk 2 l oljeflaske, 4 stk 1 l oljekanner, 2 stk 5 l 

oljekanne, 2 stk 20 l oljekanne, 5 stk 20 l oljefat, 8 stk 10 l oljekanner, 4 stk 3 l oljekanner (en av 

den fra Petro Canada), 1 stk 15 l oljekanne, 1 stk 25 l oljekanne, 9 stk 1 l oljeflasker,  

1 3 l oljeflaske med håndtak, 5 stk 1,5 l oljeflasker, 1 stk 1,5 l oljekanner, 1 stk 0,75 l oljeflaske og 

1 stk 0,5 l oljekanne. I tillegg var det 17 kanner av ulik størrelse, som ikke er identifisert til bruk av 

olje. Vi vil tro at disse kannene vil bli registrert som «emballasje (bil, båtpleie, garasje). For øvrig 

ble det også registrert 12 spann/bøtter som ikke kommer på skjema i det hele tatt. I tillegg var det 

en tønne og 1 plastfat, men hva er forskjellen på de to siste, og det er bare oljefat som telles. 
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I tillegg ble det registrert både 3 stk JIF rengjøringsmiddel (én godkjent av det nederlandske 

husmorforbundet), 1 stk frostveske, 1 flaske white spirit, limspann på 5 liter, 1 tube Statoil Uniway 

L1G2 og 1 stk 1 l beholder Norol Totaktsolje.   

I 2015 var isoporbiter større enn 10 cm, den enkeltartikkelen det var absolutt mest av. Og 80% 

av de var funnet i Vågan. 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 en endring i rutinene til.  

Pakkebånd og strips er det også en økning på, men her skal det sies at man også finner store 

bunter, som naturlig nok ikke blir tellet, men som blir regnet som ca 500 stk. Man mener disse 

«ballene» kommer fra større fiskebåter med fileteringslinje om bord.  

Antall oppvaskmiddelflasker øker også, litt, nesten 70% av dem er funnet på stedet som er 

ryddet for første gang.  

De grønne «fruktkassene», slik man får kjøpet f.eks jordbær i og som ofte benyttes til 

storkjøkken levering, er også en gjenganger i det marine miljø.  

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 t.v. viser en «ball» med strips/pakkebånd. De er ikke uvanlig å finne sånne, 

eller enda større.  Foto: June Grønseth. 

Bildet over: Her er et stort rør som var ganske langt. For å få fjernet dette så må det 

kappes i mindre deler som er mer håndterbare. Og er en av de tingene som taler 

for at vi trenger en profesjonalisering. 
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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, 

også her ser man sammenligningen fra 2015  

Annet  Vågan Vestvågøy  Flakstad Moskenes Sum Endring 

Batteri, vanlig 18 5 0 3 26 17 

Batteri, bil 3 2 0 0 5 2 

Bildeler 17 17 1 12 47 16 

Emballasje, garasje 184 87 119 224 614 324 

veistikker 76 49 55 100 280 -21 

patronhylser 564 236 66 96 962  

sprøyter 10 16 1 6 33 18 

dekk 26 24 4 15 69 5 

 oljefat 11 21 3 7 42 5 

jern/metalldeler 79 331 32 43 485 144 

Annet 55 183 23 24 285  
   Tab 8.5 Oversikt andre funn 

 

8.4.1 Kommentar til funn under kategorien andre 
29 av sprøytene er funnet på yttersida, og bare 4 på innersida, og 20 av de 33 ble funnet på 

steder hvor det er ryddet tidligere. Da er det også en tankevekker at dette tallet har økt med 18 

stykker.  

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.  

Veistikker har gått ned i år. Det er som forventet et høyt tall i Moskenes, som hadde mange 

ryddeaksjoner der veien går langs fjæra. Men det er også funnet 39 stykker i Kvalvika, så de 

finner også veien ut på havet. 

I år har også vi en økning i antall dekk med 5. 38 av dekkene er registrert på ryddeaksjoner hvor 

det ikke har vært ryddet tidligere, og 35 av de 69 er funnet på Yttersida. Mange av dekkene er 

altså 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, men jeg vet jo at 

i Stokkvika f.eks, der hadde dekkene ligget lenge da felgen var veldig rustet i stykker. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall dekk 45 70 54 38 64 69 
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Her er faktisk en bit 

gulvbelegg. Den er funnet i 

Stokkvika. 

Foto: LAS 

   

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   

 

 

 

 

 

 

 

Alle eiere av fritidsboliger i Lofoten, med 

bosted Norge, mottok denne flyeren i posten, 

med informasjon om regelverk og oppfordring 

om å levere avfall til godkjent mottak. 
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10  Oppsummering 
2016 må sies å være et bra strandrydde år i Lofoten. Men et engasjement og et omfang som 

igjen overgår vår villeste fantasier over hvor mye som kan bli ryddet. Anslaget på 25 tonn som 

ville være likt med fjorårets, ble gjort til skamme da resultatet i år ble 43,8 tonn tilslutt. 

Dette viser igjen at det er svært vanskelig å forutse i forkant, hvilket engasjement og hvilke 

kostnader en ryddedugnad krever, og det er dermed alfa omega at man har en refusjonsordning 

hvor man kan dekke inn utlegg ved dette i ettertid. Antall frivillige, vær- og bølgeforhold og 

kapasitet setter like mye rammene for hva en rydding av Norges kyst skal være, som de midlene 

som er tilgjengelig.  

De frivillige, som vi ikke kan unnvære, rydder helst de områdene de har tilknytning til, men det er 

også et behov for å rydde andre områder. Behovet er altså todelt; i tillegg til de frivillige trenger 

man også å sende «profesjonelle» ut for å rydde utilgjengelig områder med utfordrende terreng 

og/eller som krever transport av både ryddere og avfall, samt mer tilgjengelige steder hvor man 

har fått kartlagt at det er avfall og man ikke har mulighet til å dra ut eller pålegge grunneier 

arbeidet med å rydde opp. Man skulle tro at de fleste grunneiere ville bli glade for at det ble 

ryddet, men alle er kanskje ikke like interessert i at andres ferdsel på egen eiendom, tross 

allemannsretten. Tidligere var det en fordel å eie en kystlinje fordi det kunne komme ting av verdi, 

f.eks plank/tømmer, mens den marine forsøplingen vi ser i dag er en ulempe, dog gjelder 

regelverket som tidligere, at grunneier har rettigheter til det de måtte finne på egen eiendom.  

Uansett rydding, der er behov for assistanse med innhenting av avfallet på utilgjengelige steder 

og vi takker Kystvakten for at ikke våre kostnader ble større enn hva de er.  

Registreringen av funn over 6 år begynner å bli en ganske omfattende samling rådata, der man i 

denne rapporten har lekt litt med tall og prosentregning. Drømmen er å få resultatet visuelt i en 

online kartløsning, hvor man bedre kan analysere tallene i artikler enkeltvis eller i grupper, og 

over tid. Får man i tillegg en sammenstilling med havstrømmer og metrologiske data kan man 

enda bedre få frem hvilket område som tar imot avfall langveis fra, og hva som kommer fra 

norskekysten sør for Lofoten.  

Innsamlingen av disse tallene er i hovedsak gjennomført av frivillige, og vil dermed ha varierende 

nøyaktighet, men i omfang vil det likevel kunne gi indikasjoner og grunnlag nok til noe 

kildeidentifisering og for å se om det er noe endring over tid.  

I år har vi skilt mellom nye steder som ikke har vært ryddet tidligere i regi av Strandryddeuka, 

samt områder/steder som har vært ryddet tidligere. Noen forskjeller er det, og selvsagt kan et 

areal i et område være ryddet for første gang, mens området er registrert ryddet tidligere og slik 

sett være en feilkilde, men tallene er i alle fall et utgangspunkt. 

Med et engasjement på 944 deltakere, og en lengde på 92,5 kilometer kystlinje 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: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Premie: 

  

 

 

 
 
Arrangement: 

 
Samarbeidspartner:  ”Rydd en strand”: 

 
Aqua Lofoten Coast Adventure 

 

 
 
 
 

 

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

Strandryddeuka 2016! 
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12 Vedlegg 1 –Ryddeskjema, side 1 og2 
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13 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.  

Moskenes kommune: 

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

Yttersida 

Akkarvikodden X             I 

Andøya X             I 

Besselvågan      x  I 

Bollhaugen, Reine X             I 

Bunesstranda   XX XX     X  X Y 

Coop- Valen X             I 

Gjerdvika X             Y 

Glåpen X             I 

Gravdalsbukta X             I 

Hamnøy   x           I 

Horseidet  XX           x Y 

Kollhellarsanden 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 Xx xx x    xx   x Y 

Reine indre havn      x  I 

Reine ytre havn -

kirkegården 
X             

I 

Stokkvika X           x Y 

Sørvågen, bortersida  X             I 

Sørvågenvatnet  X             I 

Tindshavna    X    I 

Toppøya     x   I 

v/Steinberget X           x Y 

Vedvika, Sørvågen X             I 

Ånstad    x   x I 

Antall steder 23 4 4 2 2 4   

Antall ryddeaksjoner 25 6 5  2  3  4    
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Flakstad kommune: 

Steder:  Flakstad 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 

Justnes    x x   Y 

Kilan     x   Y 

Kvalvika X   x      x x Y 

Nordafjæra   X x         Y 

Rambergstranda   x    x   x    Y 

Sandneset   X   x        Y 

Skjelfjord strandlinje X x     x  x    I 

Storsandnes x x           Y 

Sund x x   x        I 

Vareid X xx x   x      Y 

Ytre skjelfjord   x x       x I 

Ytresand strand     x  x       Y 

 Vestervika         x    x Y 

Sum steder 6 10 5 7 6 5   

Sum ryddeaksjoner 6 11 5 7 6 5   

 

Vestvågøy kommune: 

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

 Bø-Kvalnes    X           Y  

Bjørnsand/raksand   x     x      Y 

Bollefjæra X  x            I 

Brandsholmen           X    I 

Breidablikk-Storeidøy     x   x      I 

Buøyveien,ved         x       

Båsan X              Y 

Eggum  v/molo X              Y 

Eggum rullesteinstrand X  x   x  x       Y 

Fallkråa X  x     X     x  I 

Finstad         x      I 

Fjæra v/Lofotprodukt X        x      I 

Gjermesøy   X x  x xx      I 

Grundstad    x            Y 

Haugbukta     x         I  
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Hauklandstrand X x  x   x x       Y 

Holsneset X ( p )             I 

Holsøya  X     xx  x  XX     I 

Høynes – Kvalnes   X            Y 

Jektvika X x  x           I 

Jorda   X            Y 

Kartneset, Moland         x       

Klokkervika X  x   x         I 

Kollvika    x x   x      Y 

Kremmervika         x      I 

Kylpesnes X ( p )              I 

Langneset     x x x x    Y 

Leknes havn           x    I 

Lilleeidet X      x x  X     I 

Lyngedal X x  x  x   x      Y 

Løkta X  x   x  x  x     I 

Malnes   X     x X    I 

Mortsund X              I 

Mærvoll   x            Y 

Nappstraumen, langs       x        I 

NerGjerstad X              I 

Nesjøy X  x x           Y 

Oluffjæra X  ( p )             I 

Rammvika         x       

Ramsvika   x            I 

Rolfsfjord X       x       I 

Sandberg – Bergsøya X x   x  x x  x     I 

Sandøy     xx     x     

Saupstad 
(Rettvika/Bergslettvika) 

X         x    Y 

Saupstadbukt, 
Rottvika 

X              Y 

Schellstadfjæra, 
Svarholt 

    x          I 

Skarsjøen X             I  

Skokkelvika X x  x  x  x   x    I 

Skreda         x       

Sortland X              Y 

Stabbosvika         x       

Stamsund, vik         x      I 

Steine X  x  x x  xx  X     I 

Steinfjorden v/kuøya X             Y  

Steinsodden         X       

Storeidøya, strand X              I 



Lofoten Avfallsselskap IKS  Rapport Rydding av marint avfall 2016 

52 
 

Sund-Hattan X  x x    x      I  

Sversvika        x       x    Y 

Tangstad molo       x       Y  

Tangstadpollen Xx              Y 

Tjønndalen X  (p)            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 xx   x X     Y 

Valberg, Finstad X xx             I 

Valbergsveien vest for 
smorten 

    x          I 

Vikstranda X  xx  x   x       Y 

Vågan-vik   X x x   x    Y 

Vågspollen   x           Y  

Æsholman           x   Y  

Sum steder 37 32 20 18 31 19   

Sum ryddeaksjoner 42 34 22 20 33 20   

 

Vågan kommune:  

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

Altervågsosen         x     I  

Badestranda u/fjellet     x x x      I 

Blåløngen X x            Y 

Breivollfjæra           x   I  

Bremvika, paradiset   xx            I 

Brenna     x     x    Y 

Brettesnes         x     I  

Bukkøya Xx             I  

Børvågen Xx   xx x       I  

Festvåg         xx     I  

Finnvika 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  
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Henningsvær 
v/trevarefab. 

X              I 

Holman/trollskaraet           x     

Hopen - Kalle x (p)      I 

Hov     x         Y  

Kabelvåg molo xx x x          I 

Kabelvåg, Øra         x      I 

Kalle, Bremvika Xx x x         I  

Klubbvika,  Kabelvåg       x        I 

Kortvika X              I 

Kreta       x        I 

Kuba   x           I  

Landkomststranden   X x         I  

Langosen         X x   I  

Laukvik      x     x   Y  

Laukvik havn Xx              Y 

Laukvik naturreservat     x     x    Y 

Lyngværsøyene   X            Y 

Murvika/langvika     x           

Ramnøy  X x            I 

Risvær - Svinøya   x         x   I 

Risvær, Finnøya   X         x   I 

Risvær, heime 
borteøya  

X              I 

Risvær, Lille valvær x              I 

Risøya X            X  Y 

Rosøya X            X Y  

Rækvika 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 

Slåkøya   X     x      I 

Smedvika         x       

Stordalen X             I  

Stor-Dallvik     X          I 

Storvågan     x x x       

Sundklakkstraumen, 
Gimsøy 

      x        I 

Svinøya X x            I 

Tjeldbergvika     x           

Tjønnvika, ørsnes         x      I 
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Ursvika X x x     x   I  

Vassosen/Kariosen         x     I  

Vaterfjord     xx         I  

Våtvika/Rækøya     x           

Ørsnes   xx xx   x      I 

Årstein         x      I 

Årstrand, Vik   x     x     I  

Åvågen Gimsøy           x   I  

Sum Steder 29 20 23 9 17 10   

Sum ryddeaksjoner: 36 22 26 9 20 10   
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14 Vedlegg 3 Forklaring fiskeriutstyr 

 


