Alle* ryddelag er med i trekningen
av kr 10 000,-

Sammen med Toyota Nordvik har vi også i år satt opp en premie på kr 10.000,- som vi
trekker blant alle ryddelagene. Alle foreninger, skoleklasser, idrettslag, grendelag og
organisasjoner kan vinne premien. Eventuelle privatpersoner eller bedrifter som vinner
må velge en eller flere lokale ideelle aktører å gi premien til.

Lofoten Strandryddeuke
23.-29. mai 2016

Alle som rydder en strand/kystsone* (i LAS kommuner) i regi av strandryddeuka er
med i trekningen, så husk å registrer deg hos oss før du begynner! For flere detaljer,
se www.cleanuplofoten.no
*ryddet minst 20 kg med marint avfall og/eller store mengder mindre plastgjenstander og korrekt utfylt med
antall funn på skjema (ikke kryss).

Vi fant vi fant...

(tall fra 2015)

År:

2011

2012

2013

2014

2015

Tonn:

13,09

20,75

15,16

15,00

25,05

med utenlandsk opphav ● 509 olje-/bensinkanner ● 703 plastbærenett ● 381 snus-

Ant.

469

742

573

616

767

bokser ● 291 sko ● 66 lyspærer ● 245 garn (trålnett, snurrevad el.garn)

Meter:

49 760

83 800

58 300

59 100

107 970

57

76

6472 isoporbiter, de aller fleste på innersida ● 4427 taustubber og 1869 tau lengre
enn 50 cm ● 2035 drikkeflasker med design vi kjenner fra Norge - 941 drikkeflasker

En takk til våre strandryddeukesponsorer:

Aqua Lofoten
Coast Adventure

Aksjoner:

39

61

40

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan inviterer sammen
med Lofoten Avfallsselskap IKS til dugnadsrydding av strand og kystlinje
- et Clean Up Lofoten tiltak!

Samt alle de andre sponsorene i Clean Up Lofoten. Fullstendig oversikt finner du
på www.cleanuplofoten.no under partnere.

Lofoten Avfallsselskap IKS

Avfall på avveie fra både husholdning og næringsliv.
Over halvparten av avfallet vi finner langs kysten av Lofoten kommer fra næringslivet,
mens ca 40% er typisk husholdningsasvfall og avfall som oppstår når vi er på farten.
Nesten hver 5. “ting” som ble ryddet i 2015 var en isoporbit over 10 cm. Nesten 15% av
tingene var et tau, uavhengig av lengde. 14% var drikkeflasker i plast. Det mest av det
marine avfallet er plast, som varer uendelig lenge når det havner på feil sted!

Bli med - Vi trenger deg som vil rydde! Hvordan gå frem:
1) Gi beskjed til oss på forhånd hvem du er og hvor du vil rydde
Selv om du melder deg på hos Hold Norge Rent, må du også gjøre det hos oss.

2) Når du er påmeldt får du utlevert sekker og skjema hos oss, eller
ved servicetorget på Rådhuset. (skjema kan også bli tilsendt på mail)

Eierløst avfall er alles ansvar!
Vi har et prinsipp som heter “forurenser betaler”, men når forurenser er ukjent blir
avfallet et problem som ingen tar ansvar for. Da blir i stedet forsøplingen alles problem.
Avfall som havner i havet eller vassdrag lager trøbbel for det livet som eksisterer i og av
vannet. Både fordi plasten kan bli forvekslet med mat, og at dyr kan sette seg fast og
således bli skadet eller sulte i hel. For å ta vare på kloden og omgivelsene våre, må vi
alle ta ansvar.

3) Registrer det du finner så godt du kan, i ryddeskjema. Tallmaterialet gir oss
en indikasjon på hvor vi vi skal lete etter kildene. I år har vi et spesielt fokus på
fiskerirelatert avfall. Om du er “landkrabbe”, les veiledningen vår.
4) Sortering - garn, trålnett, snurrevad, lange tau, trestokker, jern og metall må
leveres for seg. Alt annet kan legges samfengt.

5) Det ryddede avfallet leveres til oss, sammen med ryddeskjema da først kan avfallet leveres gratis.
		
6) Ved behov for transport av avfallet, ta kontakt med oss på forhånd.

Hvor kommer avfallet fra?
Noen ganger kan avfall være kastet/dumpet med viten og vilje, andre ganger kan det
være overfylte avfallsbeholdere som får besøk av fugl eller vind. Storm og uvær tar
også med forskjellig som man i utgangspunktet trodde sto godt fast. Noen ganger er
avfallet svært kortreist, ref. hva man også finner i veggrøftene, mens det andre ganger
kan komme langveisfra, eller fra skipsleia som passerer øyriket vårt.
Hvordan få slutt på marin forsøpling?
For å få mengden mindre må vi 1) rydde opp og 2) slutte å tilføre mer avfall - d.v.s.
stoppe kildene. Det betyr at vi må registrere det vi finner, slik at vi får adressert det
tilbake til hvor det kommer fra, hvor ansvaret skal plasseres og løsninger kan finnes.
Kanskje må også noen holdninger endres.

Takk for at du bidrar, og følg oss gjerne på www.cleanuplofoten.no
Kontaktinformasjon:

Lofoten Avfallsselskap IKS
postboks 99 - 8376 Leknes
tlf 76 05 40 30
www.facebook.com/las.lofoten		
www.facebook.com/cleanuplofoten		

- post@las-lofoten.no
www.las-lofoten.no
www.cleanuplofoten.no

