
VELKOMMEN TIL 

WORKSHOP I LOFOTEN! 
Mortsund, 20.-21. September 2016

Med støtte fra:

Et tiltak i regi av:

Støttet av: 



MARINT AVFALL, FISKERI OG HAVBRUK

 Årets tematikk:

 Avfall fra fiskeri- og havbruk, mottaksproblematikk i havner

 Materialvalg og produsentansvar forebygger forsøpling.

 Digital kartløsning som ryddeverktøy og kildeidentifikator

 Informasjon om:

 Fishing for litter, MARP, Fiskeridirektoratets tokt etter utrangert 

redskap, sertifisering av havner og miljøsenter i LoVe. 



FRA HVILKET FISKERI?

- Bildedokumentasjon viser at det 

vi har bilde av er som oftest 

trålposer/snurrevad.

- Garn er delt opp i snurrevad, 

trål og garn på ryddeskjema 

benyttet i Lofoten

- Det som tidligere ble registrert 

som garn, utgjør ca 30% garn, 

der resten er trålnett og, 

snurrevad.

- Funn splittet opp i deler under 

og over 1 m2 –fordelinger er ca. 

45,5% store/54,5% små



OPPDRETTSMÆRER PÅ RÆK

- Vi har fått tips om mærer som ligger i 

fjæra

- Med hjelp fra Sjømat Norge kan vi med 

utgangspunkt i beliggenhet si noe om 

hvor de kommer fra.

- Vi spiller inn informasjon til 

miljøavdeling/teknisk etat i respektive 

kommune. 

- Kommunen behandler saken som en 

forurensningssak etter forurenser betaler 

prinsippet.

- Oppdrettsrelatert avfall inn på skjema: 

72 artikler registret.

- 178 sorte rør, fórslanger?
Foto:
Publikums tips



ANNET

- Utviklet veiledninger med 

forklaring av fiskeriutstyr.

- Deltatt på Fiskarmøte i 

Henningsvær og Ramberg i regi 

av Råfisklaget. 

- Sorte rør – oppdrett eller 

vannrør?

- Havneprosjektet



STRANDRYDDING I LOFOTEN

- For 6.gang i år

- «Større» en tidligere – i mengde 
og varighet

- Større omfang av «rydding av 
utilgjengelige steder» 

- Identifisering av kilde

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum

Vekt 13,09 t 20,75 t 15,16 t 15,00 t 23,3 t* 31,4 t 118,7 

tonn

Ant. 

Ryddere

469 742 573 616 700 701

Ant. 

Aksjoner

39 61 40 57 71 81

Antall km 49,7 83,8 58,3 59,1 102,6 55,8

Foto:
June Grønseth

Foto:
Gry A.Stømnes



FISKERI- OG 

OPPDRETTSRELATERT

Artikkel 2016 2015

Oppvaskmiddelflasker 395 508

Agnemballasje 28 53

Bøyer, blåse 211

Fiskekasser 320 205

Trålnett > 1 m2 101

Trålnett < 1 m2 129

Garn> 1 m2 65 245

Garn< 1 m2 58 962

Snurrevad > 1 m2 14

Snurrevad < 1 m2 29

Kavler/garnkuler 362

Garnringer, flottører 1227

Sorte rør 178 208

Fra oppdrett 72

Fiskeline 134

Tau u/ 50 cm 4570 4427

Tau o/50 cm 1730 1869

- Artikkelkategoriene er litt endret fra i 

2015

- Av de 28375 artikler som er registrert, 

utgjør disse 34%

- Fullstendig rapport blir skrevet etter 

workshop’n, mangler noen tall.



ERFARINGER 

 Frivilligheten vil på et punkt nå sitt 

metningspunkt. Lang sesong sliter på.  

 Rydding utilgjengelige steder må gjøres av 

noen som er mer profesjonelle.

 Utfordringer med HMS (ulendt terreng, evt. 

rasfare, glatte steiner, bruk av kniv), ledig 

kapasitet på RIB (turistsesongen) og været.

 Tungt arbeid, kunnskap om håndtering av 

f.eks farlig avfall. 

 Finne ledig kapasitet

 Folk er positive så lenge det finnes gode 

løsninger for avfallshåndtering. 

 Deltagelse i rydding gir positiv spinn off på 

holdninger. Adferdsendring.

 Hvor rent skal vi ha det?


