
❀❀❀

Hva slags dyr/fugl/fisk?  Levende/satt fri eller død  Type avfall dyret/fugl/fisken satt fast i 

Takk for at du deltar med å holde Lofoten ren! Din innsats er en viktig del av både det lokale, nasjonale og 
internasjonale arbeidet for renere verdenshav og kyststrøk. 

For å finne ut av hvor avfallet kommer fra (kildeidentifisering), må man vite hva forsøplingen består av. Den eneste 
måten vi kan gjøre det på er å registrere hva slags avfall man finner. Derfor er det en viktig del av ryddejobben å 
innhente data som kan brukes forebyggende for å forhindre forsøpling. Strandryddingen er i samarbeid med Hold 
Norge Rent. Mer informasjon finner du på www.ryddenstrand.no eller www.cleanuplofoten.no 

KONTAKTINFORMASJON (navn på koordinator)

Fartøy: ______________________________________________ 

Type/fangstredskap:____________________________________ 

Kontaktperson:________________________________________

Tlf:__________________________________________________ 

mail:_________________________________________________

Avfall på bunnen som vi har satt oss fast i og som evt. utgjør en fare: 
Sted: ________________________________________ Koordinater:______________________________
Kystvakten er varslet              tlf 07611 eller kvsentralen@kystvakten.no

DYR FUNNET SKADET ELLER DØDE PGA FORSØPLING

Kommentar:  ________________________________________________________________________________________________

KOMMENTARER (eller andre ting du vil rapportere fra ryddeaksjonen?) 

Dette skjema skal returneres til Lofoten Avfallsselskap IKS ved adm.
Kontaktperson: Monica Kleffelgård Hartviksen     e-mail: monica@las-lofoten.no  tlf: 98 21 11 13

Rydding av marint avfall 
i farvann utenfor Lofoten



Enheter samlet 
Skriv på hva du finner, så hjelper du oss også til å si hva slags avfall som er der. Skriv antall og hvor de er funnet, og 

legg sammen tallene tilslutt. Dette gjøres per tur. 

Avfallet er plukket opp (farvann): ______________________________________Dato: ________________

Funn:    Antall:   I overflata    På bunnen      Fiskemage  
 Drikkeflasker, plast (Norge):          

 Drikkeflasker, plast (ukjent opphav):    

 Husholdningsemballasje, plast: 

 Bærepose: 

 Plastkasser (frukt-, fisk-, etc.):  

 Plastfolie:

 Fiskeline:

 Snurrevad/trål:

 Garn:

 Annet: _________________

 Annet:_________________

 Annet:_________________

Avfallet er plukket opp (farvann): ______________________________________Dato: ________________

Funn:    Antall:   I overflata    På bunnen      Fiskemage  
 Drikkeflasker, plast (Norge):          

 Drikkeflasker, plast (ukjent opphav):    

 Husholdningsemballasje, plast: 

 Bærepose: 

 Plastkasser (frukt-, fisk-, etc.):  

 Plastfolie:

 Fiskeline:

 Snurrevad/trål:

 Garn:

 Annet: _________________

 Annet:_________________

 Annet:_________________

Avfall levering
  Levert som marint avfall på miljøstasjon, vekt: ________________________ 

   Levert sammen med eget restavfall            
   Til gjenbruk

   Levert på utvalgte mottakspunkt (Fiskemottak, havner etc.), hvilket: _____________________ 


