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Havets helter
- lovverk, tips og råd for deg som er fisker

Et hav uten avfall 
          - vårt felles mål! 
Det sies at det i 2050 vil være like mye plast i 
havet som det er fisk. Det snakkes også om 
manglende bærekraft og et økosystem som er ute av 
balanse. Bifangst med plast og annet avfall viser at dette 
er noe vi må ta på alvor. Dette handler om arbeidsplasser, økonomi 
og mat på bordet - men først og fremt handler det om et økosystem som må være i 
likevekt for at det i fremtiden skal være yrende liv i havet vi lever av.

Vi vet at bevisstheten har økt de siste årene, men kan vi gjøre mer? 

  



Noe av avfallet kommer fra 
fiskeri. Tau under 50 cm, 
blant annet bøtingskapp, 

utgjorde 22,7% av alle 
gjenstandene som ble

 tellet. Det vil si et antall på 
13 324 taustumper! Disse 

utgjør også 59% av de 
artiklene som kan relateres 

direkte til fiskeri. 

Pilot i Ballstad Havn, Lofoten
Etter oppfordring fra Fylkesmannen i Nord-
land er det satt ned et samarbeid mellom 
havnesjef i Vestvågøy kommune, Lofoten 
Avfallsselskap IKS og Norsk Landbruksråd-
givning avd. Lofoten, der målet er å få til et 
samarbeid for avfallsplan og mottaksløsning 
for rest- og farlig avfall. I starten av januar i 
år var det informasjonsmøte hvor kaieierne 

  Avfallsmottak på kaia
- kaiansvarliges plikter

Som båteier SKAL du kunne levere avfallet som oppstår på båten (f.eks. restavfall, spillolje og
batterier) når du legger til kai. Dette er regulert av Forurensningsforskriftens kapittel 20. I

forskriften står det ”havneansvarlig”, men hel- og deleier av kai og brygge omfattes også av 
forskriften, uavhengig av størrelse. Alle kaieiere må skrive avfallsplan som er tilpasset den bruker-

gruppen som benytter kaia, enten alene, sammen med kommunen, eller sammen med andre 
deleiere av kaiområdet. Kaiansvarlige kan gå sammen og lage fellesløsninger for avfallsmottak, da 
det er lite hensiktsmessig med et mottak på hver eierdel. Det er Fylkesmannen som har tilsyn med og 

håndhever dette regelverket.       

Større båter og skip betaler havneavgift etter ”no special fee”-prinsippet. Det betyr at når de legger 
til kai må de betale en avgift som dekker diverse utgifter, inkludert avfallshåndtering, 

-uavhengig av om de benytter seg av tjenestene. Kaiansvarlig kan ta betalt for 
avfallshåndteringen så lenge det er i samsvar med de faktiske kostnadene. 

 
Fiskebåter og fritidsbåter registrert for under 12 personer slipper derimot å betale havneavgift, men 
må påregne at de må betale for det avfallet som leveres. ”Hjemmefiskere” kan også velge å bringe 

avfallet til avfallsselskapets mottak. Er avfallet sortert, finnes det avfallstyper som kan leveres gratis. 

Det er imidlertid viktig at kapasiteten for mottak av avfall på kaia er god, slik at det ikke havner på 
avveie eller settes igjen utenfor oppsamlingsenheten. For at servicen skal bli god, må man som 

båteier betale sin del for avfallet, slik at det blir samlet inn og transportert til godkjent mottak. 

var invitert. Kommunen, 
som samarbeider med 
Flakstad kommune, har 
også fått på plass en 
felles betalingsløsning. 
GoMarina er en app der 
man kan betale havneavgift, og etterhvert også 
for levering av avfall. Se mer informasjon på: 
www.lofoten.havn.no 

            Det meste av avfallet i havet kommer fra land
- men vi må alle bidra til å få det fjernet!

I 2016 ble det ifølge Hold Norge Rent ryddet 377 tonn avfall langs Norges 
kystlinje, fordelt på 1364 ryddeaksjoner og 869 km. I Lofoten ble det ryddet 

43,8 tonn avfall, og i de fleste aksjonene ble det registrert hva som ble ryddet. 

For god kildeidentifisering og opprydding er det viktig med dialog. Norges Fiskarlag har 
hatt et samarbeid med Clean Up Lofoten i 2 år. Dette har gitt en forståelse av hva som 

faktisk finnes av avfall fra fiskeri, og hvordan det endrer opp i havet. Gjennom 
samarbeidet har det vært mulig å få mer korrekt kilderegistrering og tolkning.

 F.eks. ble både snurrevad, trål og garn tidligere registrert som kun garn, og et ”garn” ble tel-
let som en artikkel, uavhengig av om denne var 20 cm eller 200 meter. Dette leder oss til et annet 

spørsmål som fiskeflåten ofte må svare for; er det er dumpet eller mistet. I tilfellet med fiskeredskap, 
er det svært sjeldent meldt om funn av hele bruk, og fotodokumentasjon indikerer  

at dette er deler som trolig er revet løs under fiske. 

Den artikkelen vi finner mest av er taustumper. Her kan man se om den er mistet eller 
dumpet ved å se på sårflaten. Er tauet kuttet rett over er det sannsynligvis benyttet kniv, 

men hvis sårflaten er ujevn og ”trådete” er nok tauet slitt av. Hvis tauet er kuttet er det 
gjerne manglende rutiner og oppfølging av disse som er årsaken, og det kan gjøres noe 

med. Det som slites må derimot ryddes opp når man får tak i det.

Liste over topp 15 funn i Lofoten, 2016:
 Artikkel   Antall  Andel 
1 Tau u/ 50 cm   13324  22,7 
2 Drikkeflasker, plast (utland)   4701    8,0 
3 Isoporbiter > 10 cm    4384    7,5 
4 Tau o/50 cm     3970    6,7 
5 Pakkebånd, strips    3923    6,7 
6 Drikkeflasker, plast (norge)   2958    5,0 
7 Matemballasje (plast)    2728    4,7 
8 Korker      2411    4,1
9 Lokk/korker                1874    3,2 
10 Garnringer, flottører    1863    3,2 
11 plastposer      1609               2,7 
15 Emballasje (bad, vaskerom)   1418    2,4 
13 patronhylser       962    1,7  
14 Olje-/bensinkanner      918    1,6  
15 Oppvaskmiddelflasker     856    1,5 
 

Totalt utgjorde 
ryddede artikler 

relatert til fiskeri i 2016 
i Lofoten; 39% av fun-
nene. Resultatene fra 

6 år med rydding gir et 

snitt på 31%.

Topp 15 funn i 2016



Fiskeriredskap kan gjenvinnes
            Tidligere var det å bli kvitt utrangert fiskeriutstyr et problem, 
som dessverre ofte ble løst ved ild eller senkning. Ettersom materialet i 

redskapene består av plast, er dette uheldig. Det er i følge 
forurensingslovens §7 heller ikke lov med åpen brenning (bål) og brenning 

av avfall i småovner, ettersom dette kan spre miljøgifter gjennom aske og røyk. 
 

Nofir AS (Norsk fiskeriretur) ble stiftet i 2008, med mål om å skape en 
returordning for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap. Selskapet var resultat 

av et samarbeid mellom ulike fiskeriorganisasjoner, en 
redskapsleverandør og et avfallsselskap som ønsket å løse et 

velkjent problem med utrangerte redskaper.
 

I 2012 fikk Nofir, som første norske organisasjon, støtte fra EU gjennom 
ECO inovation-programmet. Med denne støtten var Nofir i stand til å 

ekspandere fra det norske markedet til hele Europa. Fra 2011 til 2016 ble 
det samlet inn utrangert fiskeriredskap fra Europa, Amerika og Asia. 

De fleste fiskeriredskaper kan gjenvinnes: 
 Nøter 
 Garn 
 Trål 
 Tau 
 Oppdrettsnøter 

Redskapene kan leveres hos avfallsselskap, forhandlere eller bøterier som 
samarbeider med Nofir. Ved større mengder hentes dette 

direkte med trailere.

Lurer du på leveringskriterier, priser eller mottakssteder, ta kontakt med 
Nofir på post@nofir.no eller 90794651. 

Se også www.nofir.no/no/sporsmal-og-svar/

Utrangert utstyr sorteres og leveres til 
godkjent mottak. Ved mindre mengder 

samles avfallet i storsekk (m3),
 og det noteres utenpå hva

 innholdet er.

Alle foto:Nofir

Gode rutiner - en suksessfaktor
Hva gjør du med avfall som oppstår ombord? I hvilken situasjon oppstår avfallet? Hvor 

reparerer man redskap, når skiftes det ut, hva med matlaging? Og hva med batteri og spillolje? 

Forurensningsloven omtaler i §32 håndtering av næringsavfall, og at produsenten av 
avfallet skal sørge for at avfallet bli brakt til et godkjent avfallsanlegg. Også i et velfungerende 

internkontrollsystem skal rutiner for avfallshåndtering være på plass, 
og da er gjerne dokumentasjon stikkordet. 

Tilsynsmyndighet for båter er Sjøfartsdirektoratet, som gjennom sitt tilsynsarbeid har høyt fokus 
på marin forsøpling. De understreker viktigheten av gode rutiner knyttet til 

avfallshåndtering.

Som fisker seiler man gjerne i ulike farvann, og må ofte ligge ved fremmed kai. Der har man 
som oftest ikke tilgang til bil, og man er prisgitt en god infrastruktur med tilgjengelige avfalls-

containere på kaia. Er du ved hjemme kai har man gjerne bil/transportmiddel tilgjengelig og kan 
dermed velge om man heller vil transportere dette til det lokale avfallsselskapets mottak. 

På bakgrunn av at avfallsmengde og løsning for avfallshåndtering kan variere avhengig av hvor 
man er (hjemmekai og fremmedkai), bør også denne informasjonen inngå i rutinen. Det samme 
gjelder håndtering av avfall som oppstår fra vedlikehold. Utføres dette på en slip, vil nok mye av 
det man kaller farlig avfall håndteres her, men det meldes om at oljekanner har blitt gjensatt på 

kaikanten, uten at man vet hvem som har satt det igjen.
  

For mer informasjon, se www.sjofartsdir.no eller ta kontakt på post@sdir.no eller tlf. 52 74 50 00

E-deklarering av farlig avfall
Alle næringsdrivende må registrere seg på www.avfallsdeklarering.no for å 
deklarere hva de har av farlig avfall. I tillegg kan de linkes opp mot et 
avfallsmottak som kan få fullmakt til å deklarere på vegne av den 
næringsdrivende. 
 
Les mer om ordningen på www.avfallsdeklarering.no



Hver eneste dag settes og hales det et utrolig 
stort antall fiskeredskaper av fartøy i alle

størrelser langs norskekysten. Legger vi til fritids-
fiskerne blir mengden enda større. I et slikt bilde 

vil det ikke være til å unngå at det også mistes en 
del fiskeredskaper av ulike årsaker. Erfaring viser 
at redskaper som garn og teiner fortsetter å fiske 
og ofte blir dette kalt «spøkelsesfiske», mens an-

dre fiskeredskaper i hovedsak utgjør en fare for 
ytterligere fasthekting med påfølgende tap av 

fiskeredskap.   

Fiskeridirektoratet har gjennomført årlige opp-
renskingstokt (oppstart i slutten av august hvert 

år) langs kysten siden 1980. Opprenskingsarbei-
det er både tid- og kostnadskrevende. Siden 1983 

er det tatt opp ca. 20.000 garn, noe som tilsvarer 
avstanden mellom Røst og Ålesund. Mengden 

av andre redskaper som line, teiner, snurrevad, 
tråler, snurpenøter samt tau, wire, kjetting, anker 

m.v. ville utgjort et ufattelig «søppelberg».

I dag er fiskefeltene relativt rene grunnet opp-
renskingen, men tenk hvordan det hadde vært å 

drevet fiske om dette fremdeles lå der.       

Derfor, - det eneste vi ber om er at det meldes 
fra dersom noe er mistet!  Yrkesfiskere er faktisk 

pliktig (§ 78 i utøvelsesforskriften) til å melde 
eventuelle tap av fiskeredskap til Kystvakt-

sentralen dersom man selv ikke klarer å sokne 
dette opp. Kystvaktsentralen: tlf 07611 eller 

kvsentralen@kystvakten.no

Forsøpling av havet får stadig større oppmerk-
somhet. Tapte fiskeredskaper inkluderes i denne 

betegnelsen, sammen med plast og annet som 
ender opp i «fjæra». Vi ønsker alle både rene 

fiskefelt og rent hav. Sjøpattedyr og fugler med 
plast i magen, samt fisk og skalldyr med micro-

plast i magen gjør inntrykk på marked og
 forbrukere som skal kjøpe fisken vår. Det bør 

selvsagt også gjøre inntrykk på oss og få oss til å 
tenke over hvordan vi kan bidra!

Et viktig bidrag fra deg er å melde fra om tap av 
fiskeredskap, eller om fiskefelt hvor du vet det 

ligger mye «gammelbruk». Dersom alle bidrar litt,  
så kan opprenskingsarbeidet effektiviseres og vi 

har alle i fellesskap bidratt til et litt renere hav.  

Prosjekt ”Sjøfarer”
Prosjektet ”fishing for litter” er dominert av trålerflåten, og det avfallet som fiskes opp er med trål. Men 
vi har også en kystflåte av mindre fiskefartøy, som kan mobiliseres for avfallet som flyter i havet. Hvor 

mye marint avfall man er i befatning med, på en dag, uke eller sesong som fisker, har vi liten kunnskap 
om. Vi (Clean Up Lofoten) har ”hørt rykter” om at hvis man skulle (være så uheldig) å få marint avfall 
om bord, så ble det (iallefall tidligere) kastet overbord fordi det var store barrierer med frakt og hvem 

som skulle betale for avfallet. Dette er forøvrig ikke et ukjent problem med såkalt ”eierløst” avfall.

Med refusjonsordning og offentlig finansiering, blir det kanskje en mulighet for å rydde mer!  
En  krav blir i såfall dokumentering på mengde av type. Vi jobber på et lite pilotprosjekt, for en 

løsning i Lofoten, som vi har kalt ”sjøfarer”. Se www.cleanuplofoten.no under tiltak for mer informasjon. 
Det er Miljødirektoratet som har bidratt med midler til forprosjektet vi har valgt å kalle sjøfarer.

            ”Fishing for litter” 
I 2016 ble det etablert en 2-årig prøveordning som involverer fiskeflåten i opprydding av marint 
avfall. Sålangt er det flest havgående fartøy som har deltatt, der trål per i dag er dominerende 

redskapstype. Ordningen gjennomføres i til sammen fire norske havner i 2017. I 2016 omfattet 
ordningen havnene Tromsø, Ålesund og Egersund, hvor i alt 27 fartøy har deltatt. I 2017 utvides 

ordningen til også å omfatte Karmøy, dette forteller prosjekt leder Hilde Rødås Johnsen i SALT Lofoten.

Gjennom Fishing For Litter har fartøyene som deltar mulighet til kostnadsfritt å levere marint avfall 
som de får som ”uønsket bifangst” under ordinært fiske. Prøveordningen er i regi av Miljødirektoratet, og 

er en del av Norges forpliktelser gjennom det internasjonale havmiljøsamarbeidet OSPAR.

Rødås Johnsen forteller videre at det allerede (2016) er totalt samlet inn ca 48 tonn gjennom 
prosjektet. Det er imidlertid et stort spenn i type avfall som er samlet inn – alt fra kuler og tauverk, til 
rester av tapte redskaper, elektriske artikler, teiner, wire, bekledning, strips, emballasje, plastkanner, 

tønner, treverk, metallgjenstander og gummiartikler m.v., det dominerende materialet er uten tvil; plast.  
Det er samlet inn avfall både av norsk og utenlandsk opprinnelse, uten at dette er nærmere kartlagt. 

Fartøyene er utstyrt med sekker for oppsamling av marint avfall, mens store enheter leveres løst. Det 
samarbeides med Nofir i forhold til resirkulering av innsamlet fiskeriavfall, og med de lokale avfalls-

selskapene tar hånd om restavfall. Les mer på  www.facebook.com/fishing.for.litter.norway       

  Tapte fiskeredskaper – husk å melde fra!

www.fiskeridir.no

Spøkelsesfiske belaster bestanden ved at redskapet fortsetter å 
fiske selv om det er tapt. Etterhvert som redskapen går i ”oppløs-
ning, kan den også bidra til microplast.

Alle foto: Fiskeridirektoratet

Foto:Salt Lofoten



   -Fiskerne tar ansvar, og vi må fortsette å vise at vi gjør nettopp det, sier leder Kjell 
Ingebrigtsen om fiskernes ansvar og arbeid knyttet til redskaper og avfall. Fiskarlaget har vært 

med i arbeidet mot marint avfall i mange år. Vi har bidratt til at det finnes gjenvinningsordninger 
for kasserte fiskeriredskap, sett på løsninger rundt bruk av nedbrytbare materialer i garnfiske 

for å redusere faren for spøkelsesfiske, samt vært pådriver til fiske etter utrangert utstyr. Siden 
2015 har vi også holdt dialogen med Clean Up Lofoten, og gitt innspill til den 

kompetansen som ligger på strandryddesiden. 

 -Vi er som yrkesgruppe utsatt for søkelyset når forurensning og problemer knyttet til plastavfall 
i havet debatteres. Og det skal vi tåle! Dette er vår arbeidsplass og som yrkesfiskere stolte av 
yrket vårt. Rammes næringskjeden i havet, rammes også vi. At det 2016 ble samlet inn drøye 

5 000 tonn kasserte redskaper av Nofir, viser at fiskeren ønsker gode løsninger velkommen. 
Deltagelsen i prosjektet ”fishing for litter” viste at interessen er stor. 

Etterhvert som kunnskapen om marin forsøpling brer om seg, mener jeg at vi som fiskere viser 
vilje og gjør en stor innsats, og sammen med samfunnet forøvrig, har gjort en stor jobb de siste 

årene, sier Ingebrigtsen. Men det er absolutt mulighet til å gjøre mer. Blant annet er det en 
åpenbar forbedringsmulighet hva gjelder avfallshåndtering i de fleste norske havner. 

 
Kjell Ingebrigtsen sier hans stående oppfordring er at man som bruker av havet alltid skal ta alt 

avfall på land. -Vi investerer også best i vår felles framtid ved å tenke likedan på land. 
Plastavfall og flasker blåses på sjøen om det ikke samles opp i søppelboksen.

At alle bidrar vil i sum ha betydning for havet vi skal leve av!

Fiskere må være i føringen!

Clean Up Lofoten
Et prosjekt som eies av Lofotrådet og 
Lofoten Avfallsselskap IKS, med fokus på 
forebyggende tiltak og rydding av herreløst avfall. 
Fylkesmannen i Nordland har bidratt med 
skjønnsmidler for at prosjektet er realisert. 

Les mer om våre tiltak på:
www.cleanuplofoten.no og følg oss gjerne på 
www.facebook.com/cleanuplofoten 
tlf: 76 05 40 30           mail: post@las-lofoten.no

Norges Fiskarlag 
Norges Fiskarlag bygger på lokale fiskarlag som er 
samlet i regionale fiskarlag, med drøyt 160 lokallag og 
to gruppeorganisasjoner. Her organiseres både 
enefiskere, lottakere og fiskebåtredere.

Mer informasjon kan du se på:
www.fiskarlaget.no

tlf: 73 54 58 50

Foto:Jan Ivar Rødli

Kjell Ingebrigtsen, leder 
av Norges Fiskarlag.
Foto: Elling Lorentsen

Denne trykksaken er et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og prosjektet Clean Up Lofoten.  Takk til alle eksterne
bidragsytere (Fylkesmannen i Nordland, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, SALT Lofoten og Nofir). 
Layout er utarbeidet av Clean Up Lofoten, samt tekst og bilder der annet ikke er nevnt. 


