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Arbeidet med rydding av marint avfall i Lofoten koordineres av Lofoten Avfallsselskap IKS gjennom 

prosjektet Clean Up Lofoten.  

I et så omfattende arbeid som strand- og kystrydding utgjør i Lofoten er det mange som bidrar til 

gjennomføringen, noe vi setter enormt pris på! Vi ønsker også i år å takke Kystvakten spesielt som henter inn 

store mengder avfall fra utilgjengelige plasser på yttersiden. Dette arbeidet vet vi er tungt og svært krevende.  

Vi retter også en takk til våre øvrige samarbeidspartnere, og ikke minst en stor takk til alle som har bidratt i 

ryddingen. Vi er veldig takknemlige til alle ryddere som hjelper med å rydde eierløst marint avfall. 

Alle data er meldt inn til Rydde som drives av Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM) i samarbeid med Hold 

Norge Rent (HNR). Vi gleder oss til Rent Hav er ferdig, og tror at dette blir et bra verktøy. Takker for godt 

samarbeid med både Senter for Oljevern og Marint Miljø og Hold Norge Rent.  En stor takk også til 

Nasjonalparkforvalteren i Lofotodden Nasjonalpark, for godt samarbeid vedr. rydding på yttersida av Lofotodden. 

Arbeidet med marint avfall i 2020, som denne rapporten er en del av, er gjennomført med midler fra Handelens 

Miljøfond, takk for at dere gjorde dette mulig og at dere hadde troa på oss!  
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2 Sammendrag  

Denne rapporten er en oppsummering av den 10. sesongen med rydding av eierløst marint avfall i Lofoten. 

Koordinering gjøres i regi av Lofoten Avfallsselskap IKS (heretter kalt LAS) ved prosjektet Clean Up Lofoten 

(heretter kalt CUL). Arbeidet dekker primært opprydding i LAS’ eierkommuner Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og 

Vågan. Hovedmålet med prosjektet er å få slutt på forsøpling som oppstår i regionen, samt sørge for at mest 

mulig eierløst marint avfall blir fjernet fra kystlinja i Lofoten. Rapporten viser en oversikt over resultatene fra 

ryddeinnsatsen i 2020, inkludert noen historiske tall for sammenligning.  

Tiltaket «Strand- og kystrydding 2020» legger til rette for rydding av hele kystlinjen (og ikke bare strender). Det 

omfatter både tilgjengelige ryddesteder (ryddet av frivillige) og det vi kaller mer utilgjengelige ryddesteder (ryddet 

av proffryddere). I 2020 ble det gjennomført 160 ryddeaksjoner (inkl. 5 stk i Hadsel kommune), registrert 1054 

ryddere, og ryddet litt over 130 km av Lofotens kystlinje. Totalt sett ble 39.7 tonn eierløst marint avfall fjernet, 

og 132 350 enheter avfall er registrert ryddet. Resultatet viser at det er ryddet mindre avfall enn året før, mens 

det er registrert 47% flere enheter. Økningen i antall registreringer skyldes sannsynligvis at proffrydderne 

registrerte en større andel enheter, selv om både vekt, ryddeaksjoner og distanse gikk ned totalt sett. Vekten for 

rydding i de 4 kommunene var på 39,515 tonn. 

 

Bakgrunnen for den sterke vektleggingen av registering av funn i ryddearbeidet, er fordi det bidrar til å identifisere 

kildene til hvor forsøplingen oppstår. Dermed kan man iverksette tiltak for å hindre at marint avfall oppstår i 

utgangspunktet. Gjennom registreringene oppnås kunnskap om endringer i utslipp og erfaring med tiltakenes 

nytteeffekt. Datasettet som er samlet i Lofoten over tid, er blant annet bakgrunnen for Lofotanalysen (SALT). 

Datagrunnlaget er fra ryddeaksjoner gjennomført av både frivillige og «proffryddere» i perioden 2011-2018(-19). 

Noe av ryddearbeidet er gjennomført i regi av CUL til det vi kaller utilgjengelige steder, disse områdene blir 

vanligvis ikke ryddet av frivillige. Dette arbeidet står for 56% av vekten og utgjør 22 185 kg. Dette er fordelt på 55 

steder som utgjør ca. 40% av stedene som ble ryddet. Generelt er deltagelsen av frivillige i strand- og 

kystryddearbeidet i Lofoten stort. Dette engasjementet var lavere i 2020, trolig grunnet covid-19. Selv om 

hovedresultatene viser en nedgang fra i 2019, er CUL/LAS svært fornøyd med resultatet og hva som er 

gjennomført på tross av pandemien.  

 

Siden oppstarten i 2011 er det blitt samlet inn over 317,5 tonn marint avfall og det er gjennomført totalt 1024 

ryddeaksjoner. Mange av disse aksjonene er gjennomført på samme område over år, og kun 31 ryddesteder var 

nye av 2020.  Funnene skiller også mellom yttersida og innersida, ettersom lofotøyene mottar avfall fra 2 

havstrømmer. 38% av ryddeaksjonene er fra yttersida og 62% på innersida, der vekten per ryddeaksjon er høyere 

på yttersida da 61% av vekten ble ryddet herfra, mot 38% på innersida. 

Andelen fiskerirelatert avfall har økt med 4,0% siden 2019 og utgjorde 40,3% av totale funn i Lofoten. Av det 

fiskerirelaterte avfallet utgjør korte tau (under 50 cm) 37% av registreringene. Vi finner, ikke uventet, 12% flere 

fiskerirelaterte enheter på yttersida enn innersida, der den største forskjellen er sildekork med 16% flere funn.   

På topp 3 er det også flest registreringer på korte tau (mindre enn 50 cm), med 18% av alle funnene. Deretter 

følger isopor med 8,7% og sildekork med 8,6% av funnene. 
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3 Innledning 
LAS har involvert seg i rydding av herreløst marint avfall siden 2011, og 2020 er dermed den 10. ryddesesongen. 

Omfanget av rydding og søkelyset på marint avfall har økt drastisk siden oppstarten, og det er i dag både 

nasjonalt og internasjonalt fokus. Dette gir et økt behov for koordinering, både av kartlegging for å avdekke behov 

for rydding, ryddere og oppfølgingen med henting og mottak av avfall. I 2018 ble det opprettet en 

ryddekoordinatorstilling som et midlertidig engasjement. Som avfallsselskap er LAS en viktig del av en 

infrastruktur for å få forsøpling ut av naturen. Både for å sette søkelys på forsøpling og for å drifte et godkjent 

avfallsmottak. Godkjente avfallsmottak er kanskje det viktigste tiltaket for å unngå forsøpling ved at avfallet blir 

levert korrekt i utgangspunktet.  

CUL/LAS oppfordrer frivillige til å være med å rydde kystlinja i Lofoten for herreløst marint avfall og samtidig bidra 

til «folkeforskning». Hvis man rydder og registrerer hva man finner, får man levert avfallet gratis. Om man har 

behov for henting av avfallet, så meldes det inn i forkant slik at LAS har mulighet til å finne ut om og når man kan 

bidra til transport. Alle oppfordres til å melde fra på forhånd om ryddeaksjoner, slik at man kan formidle viktig 

informasjon, avtale evt. hentested og hvordan avfallet skal klargjøres til henting. Vi har også ryddepakker med 

sekker til utdeling på vegne av Hold Norge Rent. 

LAS tar imot avfall fra kystlinja, også der privatpersoner er grunneiere når avfallet har typisk sammensetning for 

marint avfall. Eiendom og evt. nærliggende områder der forsøplingen kan skyldes aktivitet til en kjent kilde, er 

underlagt «forurenset betaler»-prinsippet og meldes inn til miljøansvarlig i respektive kommuner.  

Gjennom tiltaket «rydding på utilgjengelige steder» så gjennomfører også CUL selv ryddinger og erverver på 

denne måten førstehåndsinformasjon om marint avfall og opprydding av dette, samt bruk av skjemaene til 

registrering. I 2019 og 2020 er det også benyttet proffryddere på noen områder som vanligvis ikke blir ryddet av 

frivillige. 

Å registrere hva som ryddes er en viktig jobb for å identifisere kildene til forsøpling. Det har også gitt grunnlaget 

for prosjektet CUL. CUL har i tillegg til tilrettelegging for ryddingen, også forebyggende tiltak for å stoppe kildene. 

En total oversikt ligger på www.cleanuplofoten.no. 

Siden Lofoten ryddes for 10.gang er det flere og flere ryddesteder hvor man kan skille på nytt avfall og avfall som 

har blitt akkumulert gjennom flere år.  

Siden LAS begynner å få et relativt stort tallmateriale, så er det interessant å leke litt med tallene for å se om man 

finner noen tendenser. Gjennom enkel statistikk og lek med tall forsøker man å finne indikatorer og trender som 

kan si noe om utviklingen. Aktiviteten innenfor rydding og forebygging i Clean Up Lofoten i 2020 er i hovedsak 

finansiert med midler fra Handelens Miljøfond. 

3.1 Målsetning med strand- og kystrydding  

Hovedmålet med prosjektet Clean Up Lofoten er: 

• Å sørge for at mest mulig marint eierløst avfall blir fjernet fra kystlinja i 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, og dermed bidra til å få slutt på 

lokale/regionale kilder til forsøpling 

• Holdningsendring blant befolkningen angående forsøpling.  
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3.2 Om Lofotøyene- et unikt område 
Lofoten er en øygruppe i Nordland fylke i Nord-Norge som ligger ca. 170 km nord for polarsirkelen og er 1,227 

km2. Lofoten har en unik geografi, der øygruppen strekker seg som en arm fra det norske fastlandet vestover inn i 

Nordsjøen med den Nord-Atlantiske kyststrømmen på nordvest-sida (yttersida) som er en utvidelse av 

Golfstrømmen, og Norskestrømmen på sørøst sida (innersida). På yttersida vil den Nord-Atlantiske kyststrømmen 

bringer med seg avfall over lange avstander. På innersida ligger Vestfjorden hvor majoriteten av befolkningen i 

Lofoten holder til, med tilhørende infrastruktur og etablert næringsliv og bosetting. En del av avfallet er 

sannsynligvis fra lokale, regionale og nasjonale kilder, men Norskestrømmen tar også med seg avfall langs 

norskekysten. 

På yttersida er topografien, havstrømmen og været generelt «villere» sammenlignet med innersida og det er 

vanskelige å komme til eksempelvis Lofotodden. Det forklarer både hvorfor det er begrenset tilgang av 

veiforbindelse og bosetting i dag, selv om kulturhistorien forteller at det en gang har vært bosetting blant annet i 

Refsvika. – og da som nå, var (hvis været tillot det) adkomst via sjøveien eller ved en lang fottur, eneste mulighet 

for å komme nærmere «sivilisasjonen». 

Lofoten har noen store hvite strender, terreng med rullesteiner, områder med gress, myr og lyng, samt bratte 

fjellsider som går nesten rette i havet. Det er med andre ord et ganske variert terreng, noe mer gjestmildt enn 

andre. Været kan skifte fort og på folkemunne sies det ofte at man kan ha «fire årstider på en dag», det er også 

store forskjeller på været på små geografiske områder, og havtåken er både kald og tett. Det betyr også at man 

må følge godt med værmeldingen om man skal ferdes i båt, og kjenne godt til de lokale forhold.  

3.2.1 Tilgjengelige og utilgjengelige ryddesteder 

I CUL skilles det mellom «utilgjengelig» og «tilgjengelig» ryddesteder. Områdene på utilgjengelig steder har 

historisk ikke blitt ryddet av frivillige på eget initiativ og CUL har derfor vært engasjert i rydding ved å lede 

ryddeaksjoner med «proffryddere» og/eller frivillige, og hvor man har benyttet RIB for å frakte folk. På tilgjengelig 

steder oppfordres det til at frivillige rydder, og man ser at frivillige bistår til å rydde mange av disse stedene. 

Mesteparten av kystlinjen på yttersida av Lofotodden regnes som utilgjengelig, samt små øyer på yttersida og 

innersida.  

CUL kategorisere også ryddeaksjoner på enten ytter- eller innersida (fig. 1) for å se om det er noen forskjell på 

sammensetningen av avfallet og deretter bidra til nøyaktig kildeidentifisering. Det er ulike havstrømmer som 

kommer inn og legger fra seg avfall. Denne kategoriseringen er kvalitativ, slik at andre kanskje ville kategorisere 

områdene litt annerledes. En oversikt over inndelingen finnes i vedlegg 2.  

 

Fig 3.1. Kartet hvor ryddestedene er plottet henger i LAS sine lokaler. Og viser hvordan ryddestedene fordeler 

seg på innersida og yttersida. 
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4 Clean Up Lofoten – et prosjekt i LAS  

(Lofoten Avfallsselskap IKS) 

4.1 Avfallsselskapets rolle med koordinering og infrastruktur 
 

LAS sitt mandat er innsamling av avfall fra husholdninger, samt mottak og foredling av avfallet. Arbeidet med 

eierløst avfall blir per i dag nærmest et samfunnsbidrag, og er organisert gjennom prosjektet CUL. Prosjektets 

hovedoppgave er koordinering av rydding av marint avfall fra kystlinjen i Lofoten, både med tilrettelegging for 

frivillige og ved rydding i egen regi på utilgjengelige steder.  

LAS har god erfaring med at avfallsselskapet engasjerer seg i denne problematikken, fordi man er en viktig aktør 

med infrastruktur, og fordi arbeidet sikrer lokal forankring. Som avfallsselskap er man en lokal aktør, med både 

lokalkunnskap og drift av avfallsmottak/henteordning for avfall som oppstår i regionen. Det burde være en 

selvfølgelighet at man også kan engasjere seg i arbeidet med de avfallsmengdene som kommer på avveie, 

forutsatt at dette ikke er brudd på forurensningsloven og «forurenser betaler»-prinsippet er fulgt. Og forutsatt at 

det er mulighet for å få finansiert de ekstrakostnader som dette medfører!   

Gjennom 10 ryddesesonger har LAS samlet erfaring, kunnskap og kompetanse som kreves for å utføre 

ryddearbeidet. Gjennom å være lokalt forankret, har vi en god oversikt over både kystområdene, tilgjengelighet og 

ryddehistorikk, samt frivillige ressurser og andre profesjonelle aktører.  

For at dette arbeidet skal lykkes har koordinatoren en nøkkelrolle. Det innebærer både kartlegging av hvor det er 

behov for rydding, slik at man kan tipse frivillige som har ønsker om å rydde, og informasjon om hvor det er ryddet 

slik at man ikke drar på «bomtur». Deretter kommer logistikken med transport og mottak av avfallet, samt 

kvalitetssikring og behandling av datasettet over funn. 

Det er viktig å ha god dialog med miljøansvarlige i eierkommunene, som er de utøvende 

forurensningsmyndighetene på lokalplan. Da kan man spille inn eventuelle tilfeller av dumpet avfall, forurensning 

der eier er kjent, samt ulovlig bålbrenning.  

Den forebyggende delen henger også tett sammen med avfallsselskapets kjernevirksomhet, og bevissthet rundt 

avfallshåndtering. En del av vår filosofi er at det eierløse marine avfallet er ferskvare, og at arbeidet nytter i den 

forstand at det blir mindre avfall på avveie og renere natur. Resultatene i Lofotanalysen støtter denne tanken.  

Forebygging av avfall på avveie henger også sammen med eksempelvis gode renseanlegg for kloakkslam før 

utslipp til sjø (f.eks. våtservietter og bind), gode avfallsløsninger i havn (husholdningsrelatert avfall) og 

informasjon til turister og andre reisende om hvor de kan kaste avfallet sitt og tømme bobiltoalettet. Økt kapasitet 

til oppfølging av næringslivets håndtering av avfall er nok også viktig, samt økt kapasitet og behandlingstid for 

forurensningssaker. Selv om noe av forsøplingen henger sammen med holdninger, kan en større andel av avfallet 

komme til godkjent mottak med bedre tilrettelegging av løsninger.  

 

En utfordring i de 10 årene LAS har holdt på, har vært forutsigbarhet. Det er ønskelig at mandatet for hvem som 

har ansvar for forebygging og rydding av eierløst marint avfall, «landes» slik at man får bygget infrastruktur 

langsiktig. Det er så viktig å styrke «forvaltningsleddet» med organisering og koordinering av rydding, for å få 

forutsigbarhet fremover. Som avfallsselskap har vi også flere lokasjoner i form av miljøstasjoner i regionen, og 
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samarbeid med transportører for henting av avfall. Dette er en infrastruktur som allerede eksisterer, og lett kan 

inkludere håndteringen av marint avfall. 

For LAS sin del har engasjementet totalt sett hatt positive ringvirkninger, og vi oppfordrer derfor andre 

avfallsselskap sterkt til å engasjere seg i dette arbeidet. 

4.2 Clean Up Lofoten – historisk oversikt.  
 

Det er mange som har bidratt til Clean Up Lofoten er hva det er i dag, og for at vi har klart å rydde så mye som vi 

har gjort – ikke minst en stor takk til alle som har bidratt til ryddingen. Her har vi forsøkt å lage en liten oversikt 

over historikken vår; med hendelser etc. Rydding og tilrettelegging for frivillige, gjennomføres alle år, mens 

rydding av utilgjengelige steder gjøres årlig etter 2015. Bakgrunnen for at LAS ble engasjert var en observasjon 

av problematikken med marin forsøpling i Stillehavet, og nysgjerrigheten ble vekket for på hvordan det var her. 

Deretter ble det viktig for oss å markere at forurenser betaler prinsippet fortsatt skulle gjelde videre. 

Historisk oversikt: 

2011: LAS engasjert seg i problematikken med eierløst marin forsøpling, som pilot for Hold Norge Rent. LAS 

benyttet tradisjonen med vår rydding langs veiene som bakgrunn, og inviterte til den første Strandryddeuka, rett 

etter 17. mai. Da ble frivillige invitert til å delta, og fikk levere avfallet gratis såfremt de registrerte på skjema hva 

de fant. De miljøansvarlige i de respektive eierkommuner var involvert i forkant, og noen strender/områder ble 

valgt ut og hadde motivasjonsmidler for skoleklasser.  

2012: Den første dugnadsturen med RIB til Refsvika ble arrangert i samarbeid med Aqua Lofoten Coast 

Adventure. Blant ryddelagene ble det for første gang trukket en vinner som fikk kr 10.000,- Privatpersoner/firma 

må gi bort premien til et regionalt veldedig formål.  

2013: På samme måte som i 2012 

2014: Samarbeid med Lofotrådet kom i gang, og søknad om skjønnsmidler ble sendt på vegne av prosjektet 

Clean Up Lofoten. Promo Norge, Svolvær, bidro som sponsor av rådgivning og idéutvikling i starten. 

2015: Søknad til Fylkesmannen i Nordland (nå Statsforvalteren i Nordland) ble innvilget og Clean Up Lofoten var 

oppe å gå, med nettside og forebyggende tiltak. Herunder også arbeid med å finne partnere (annonsører) som 

kunne finansiere arbeidet. I denne bevilgningen var også arbeidet med en jernskrotkampanje. Dette året ble det 

også bevilget noen midler over Statsbudsjettet, og CUL ble tildelt midler til blant annet å rydde utilgjengelige 

steder med RIB og bruk av frivillige. Det var også midler til å arrangere workshop i samarbeid med Norges 

Fiskarlag. Ekstern finansiering av ryddetiltakene Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet. 

2016: Arrangerte workshop i samarbeid med Norges Fiskarlag. Ekstern finansiering av ryddetiltakene: 

Miljødirektoratet 

2017: Ekstern finansiering av ryddetiltakene: Miljødirektoratet 

2018: Et eget engasjement som ryddekoordinator ble opprettet, en 100% stilling for å ta seg av 

koordinatorarbeidet. NRK hadde en egen strandryddedag dette året, og CUL inviterte i samarbeid med Norges 

Fiskarlag og Naturbruklinja ved Vest-Lofoten VGS NRK på rydding i Fallkråa. Ekstern finansiering av 

ryddetiltakene: Miljødirektoratet 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2020 
 

10 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

2019: For første gang ble et fast ryddekorps prøvd ut til rydding på noen utilgjengelige steder (innersida) hvor det 

var vanskelig å finne frivillige. Datasettene som er samlet i løpet av årene ble statistisk behandlet av SALT i det vi 

kaller Lofotanalysen. Ekstern finansiering av ryddetiltakene: Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond 

2020: Lofotanalysen ble anerkjent ved Marine Pollution Bulletin. Rydding med bruk av proffryddere både på 

innersida og yttersida, men gode resultat. Ekstern finansiering av ryddetiltakene: Handelens Miljøfond. 

En fullstendig oversikt over tiltakene som er utført kan du finne på www.cleanuplofoten.no. De største prosjektene 

i CUL er arbeidet med marint avfall. 

Gjennom en tilstedeværelse innenfor feltet om marint avfall i perioden 2011- d.d. har CUL/LAS et godt innblikk i 

det omfanget som rydding av marint avfall har utviklet seg til å bli i løpet av denne perioden. I 2011 var det få 

aktører som snakket om marin forsøpling, mens i dag er det et stort samfunnsmessig søkelys på forsøplingen, 

både nasjonalt og internasjonalt. Man kan trygt si at «landskapet» innenfor marint avfall har vært i endring i disse 

årene, og det har ført med seg både muligheter og nye problemstillinger.   

 

 

Hold Norge Rent la 
sin 10. års feiring av 
strandrydde-
engasjementet til 
Lofoten.  

Markering ble 
avsluttet med rydding 
ved brua over 
Gimsøystraumen.  
Her er bildet av noen 
av dem som var med 
på feiringen, der 
CUL/LAS var 

representert. 

 

 

4.3 Registrering bidrag til forskning 
 

LAS har vært en pådriver for registrering av marint avfall. Datasettet som CUL har samlet inn er veldig unikt både 

nasjonalt og internasjonalt fordi datasettet strekker seg over 10 år, har mange registreringer og er begrenset 

geografisk. Gjennom registrering så bidrar man til folkeforskning, men to forskningsartikler har også blitt skrevet 

på bakgrunn av datasettet. 

Artikkelen «Citizen science for better management: Lessons learned from three Norwegian beach litter data sets» 

av blant annet Jannike Falk-Andersson, anerkjenner også dataene som samles inn gjennom folkeforskning.  

4.3.1 Lofotanalysen 

Datamaterialet fra samtlige registreringer har blitt konvertert slik at det kan brukes til statistisk analyse og 

forskning. Blant annet er datasettet fra 2011-2018 (og noe 2019) benyttet som grunnlag i Lofotanalysen, som er 

statistisk analyseprosjekt i samarbeid med SALT, finansiert i 2019, og som resulterte i fagartikkel publisert i 

anerkjente Marine Pollution Bulletin i år, og Dagsrevyen i mars i år. Resultatene er i hovedtrekk: 

http://www.cleanuplofoten.no/
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• Ja, avfallsmengden går ned, og det er i hovedsak mengden av nytt avfall som reduseres. 

• Avfall som er relatert til husholdning og folk «på farten» har større nedgang enn annet avfall. 

• Det er en større, og mer merkbar nedgang på innersida enn yttersida. På innersida er det en 

større andel avfall som kommer fra lokale og norske kilder, enn på yttersida. 

• Det er signifikant nedgang på innersida av kortidsakkumulerte flasker, bæreposer, lokk og isopor. 

Isopor har også en nedgang på yttersida. 

• Prosjektet viser at også folkeforskningsdata kan brukes som et ledd i overvåkning av marin 

forsøpling. 

Artikkelen omtaler også at anslagsvis 5% av kystlinjen i Lofoten er ryddet frem til 2018, mens gjennomsnittet i 

Norge for øvrig er 1%.   

 

*Haarr, M.L., Pantalos, M., Hartviksen, M.K. and Gressetvold, M., 2020. Citizen science data indicate a reduction in beach litter 

in the Lofoten archipelago in the Norwegian Sea. Marine Pollution Bulletin, 153, p.111000. 

4.4 Ryddesesong er våren 
 

Ryddesesongen i Lofoten er fra rundt mars eller når snøen først smelter og frem til slutten av oktober. Sesongen 

bestemmes hovedsakelig av lokale tradisjoner, værforhold og vegetasjon. 

Det er en sterk tradisjon blant Lofotinger til å rydde om våren. Mange har tradisjon med vårdugnad i sine 

nærområder for å rydde opp avfallet som ble kastet opp i vinterstormene. Dette ser vi også ved at de frivillige er 

mest aktive fra våren frem til slutten av sommeren når det gjelder rydding.  

Rydder man før vegetasjonen kommer opp, er også avfallet lettere å oppdage. Det gjør at det også er enklest og 

mest effektivt å rydde når man slipper å lete etter avfallet. Senere når vegetasjonen gror til, er man prisgitt «god 

hørsel», da skjult avfall kan finnes ved å høre etter knaselyden idet man tråkker på det. På grunn av dette 

anbefaler CUL rydding på våren, så lenge området ikke er fuglereservat, og man viser hensyn til naturen. 

4.5 Deling av kunnskap om marint avfall 
 

Å dele den informasjon og kunnskap som erverves er noe CUL prioriterer. CUL får ofte flere henvendelser og 

spørsmål fra lokale og nasjonale aktører om dette. For å imøtekomme behovet for informasjon har prosjektet en 

egen nettside som beskriver de tiltakene som gjøres, og resultatet av dem. CUL har også en egen Facebook 

side, og i 2020 ble det opprettet en Instagram konto. Ryddekoordinator og prosjektleder er også tilgjengelig på 

telefon for å svare henvendelser. For selve prosjektet CUL er det viktig å være transparent om hva prosjektet 

gjør, og hva det står for.   

Tilbakemeldinger gjør at vi opplever at Clean Up Lofoten er godt kjent, og ikke bare i Lofoten. Det kommer også 

positive tilbakemeldinger og inntrykket er at CUL treffer godt målgruppene, med hva vi jobber for.  
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4.6 Finansiering av rydding i 2020 
 

I 2020 har LAS/CUL mottatt midler fra Handelens Miljøfond til arbeidet med tilrettelegging av ryddeaktivitet fra 

frivillige, med mottak og transport av avfall, samt rydding på utilgjengelige steder med frivillige og «proffryddere».  

Det er også mottatt midler til noen forebyggende tiltak. En fullstendig oversikt over hva vi gjør og hva midlene fra 

Handelens Miljøfond benyttes til, finnes på nettsiden www.cleanuplofoten.no. 

 

5 Gjennomføring av årets strandrydding 
 

Rydding av eierløst marint avfall i Lofoten gjøres både av frivillige og i profesjonelt. Områder som er lett 

tilgjengelige og med synlig avfall ryddes av gjerne av frivillige, men erfaringen er også at det er behov for en 

profesjonalisering av ryddingen der terrenget er ulendt, og/eller man må benytte båt eller gå langt for å komme 

frem til ryddestedet (utilgjengelige ryddesteder). Noen ganger er det hensiktsmessig å ta en befaring først, for å 

vurdere hvor mye avfall det er og hvordan dette skal bli fraktet ut/hentet, og stadig flere frivillige spør også hvor de 

skal dra for å rydde.  

CUL tar imot kun eierløst marint avfall fra kystlinja, og der det er privatpersoner som er grunneiere når 

avfallssammensetningen er typisk for marint avfall. Eiendom eller nærliggende område der forsøplingen kan 

skyldes aktivitet til en kjent kilde er underlagt «forurenset betaler»-prinsippet og meldes inn til miljøansvarlig i 

kommunene.  

5.1 Vårt tilbud til frivillige 
 

CUL oppfordrer ryddere til å være med til å rydde kystlinja i Lofoten for eierløst marint avfall. Det er satt et krav 

om registering av avfallet fordi vi trenger både mottakskontroll og dialog med rydder, samt at registreringen bidrar 

til viktig «folkeforskning», ref. avsnitt 4.3. Dette er også for å unngå at ukjente rydder og forlater avfallet uten å 

sikre at avfallet kommer til godkjent mottak. Forlatt ryddeavfall skaper mer forsøpling og frustrasjon når det ligger 

og ingen har ansvar for det. Hvis man har meldt seg på hos CUL før man rydder, samt registrerer hva man finner, 

tar CUL ansvar for avfallet som er ryddet.  

Alle oppfordres til å melde fra på forhånd om ryddeaksjoner, særlig om man har behov for transport, slik at man 

kan formidle viktig informasjon som for eksempel behov for transport, hentested og hvordan avfallet skal 

klargjøres til henting. CUL deler også ut ryddepakker med sekker, fra Hold Norge Rent. 

5.1.1 Hvem er de frivillige rydderne? 

Det er i hovedsak personer med tilhørighet i Lofoten som står for ryddeaksjonene. Dette er positivt fordi det 

skaper bevissthet og engasjement hos lokalbefolkningen rundt forsøpling i egne nærområder og fordi det gir en 

trygghet når rydderne har gode lokalkunnskaper og er kjent med ordningen. Man har sett at også flere tilreisende, 

både privatpersoner, reisegrupper, firmaer etc. ønsker å gjennomføre strandrydding som en aktivitet under sin 

reise i Lofoten, og ønsker tips om hvor de skal rydde og hvordan de skal gå fram. I 2020 var dette noe redusert 

på grunn av korona og reisevirksomheten var heller ikke like stor. 
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5.1.2 Hva trigger de frivillige  

Når frivillige tar initiativ til en ryddeaksjon er det gjerne noe som trigger til å sette i gang. Ut over mediefokus og 

de som har bestemt seg på forhånd for å bidra, er det følgende faktorer som fører til ryddeaksjoner: 

• Godt synlig avfall/forsøplet kystlinje: da ser man at behovet er til stede, og man ser også resultatet 

når arbeidet er utført. 

• Lett tilgjengelig: det er mye lettere å få til en ryddeaksjon hvis man raskt kan gå eller kjøre bil bort, 

mens steder hvor man må benytte båt eller gå langt, sjelden blir ryddet. 

• Tilhørighet til området: sine egne nærområder (bosted, fritidsbolig) og/eller rekreasjonsområde.  

• Tradisjon for rydding: Det er tradisjon for våropprydding før 17.mai, og mange har tradisjon med 

vårdugnad i sine nærområder. Det ryddes etter vinteren, og når snøen forsvinner. 

• Værforhold: når sola skinner og det er vår i «bakkene» er det lett å gå å rydde avfall, en på sommeren 

og høsten når flere bruker området kun til rekreasjon. I tillegg vil også avfallet være godt synlig på denne 

tiden siden vegetasjonen ikke har begynt å vokse enda. 

5.2 Proffryddere – og rydding på utilgjengelig steder 
 

For rydding på «utilgjengelige steder» sesong 2020 har CUL benyttet seg av lønnet ryddekorps (proffryddere) og 

teamleder, forebyggende rydding med motivasjonsmidler og Naturbruk linja ved Vest-Lofoten VGS (fremtidens 

fiskere). Ryddeaksjonene er gjennomført i regi av CUL, og er underlagt tiltaket «rydding på utilgjengelige steder». 

Totalt ble 22 185 kg marint avfall ryddet i dette tiltaket, noe som utgjør 56 % av vekten i 2020. 

Proffryddere har hovedsakelig benyttet RIB for å komme seg til de ulike ryddedestinasjonene. Hensikten er å få 

ryddet avfall som ikke blir ryddet av frivillige da de ikke oppfyller kriteriene i pkt. 5.1.2  

Ryddekorpset ble rekruttert fra elever ved Lofoten Folkehøgskole og under koronarestriksjonen, var de til alt hell 

en egen kohort fra før ryddingen startet, og vi kunne gjennomføre som planlagt i mai og juni. Turene med RIB på 

innersida hadde base i Stamsund, og herfra ble det ryddet til sammen 33 ulike øyer og holmer. På turene til 

Yttersida var Reine base og 9 lokasjoner ble ryddet. Totalt ble 42 lokaliteter ryddet.  

Tidligere har også frivillige bemannet RIB på ryddeturer til utilgjengelige steder, og 3 av turene i 2020 ble også 

forbeholdt frivillige, og da til det området med «enklest» terreng og adkomst. Turene gikk til yttersida og Refsvika- 

område og Helle. Antallet frivillige som kunne bli med i år var begrenset fordi man ikke kunne ha en «full» RIB 

pga. en COVID-19 og ulike kohorter. De frivillige bidro til at 12 kubikksekker med avfall ble ryddet, til en estimert 

vekt 1680 kg. 

Naturbruk-linja ved Vest-Lofoten VGS var med for det fjerde året på rad og skulle rydde Fallkråa-område. På 

grunn av dårlig vær på dagen avsatt til rydding, ble destinasjon flyttet til strekningen Kollvika- Sversvika. Vi gjør 

oppmerksom på at naturbruklinja gjennomførte flere ryddeturer også i egen regi. 

For tredje år på rad ble det utlyst motivasjonsmidler for å rydde på Kvalvika og Vestervika før turistsesongen 

setter inn. Dette kalles forebyggende rydding, ettersom dette må gjøres før tur- og turistsesong. Det må gjøres for 

å hindre at avfall blir samlet i hauger av turgåere, som gjerne rydder litt uten at avfallet blir samlet i sekker og 

sikret levering til godkjent mottak. Det var lokale idrettslag/ foreninger som fikk oppdraget med rydding av 

Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda. Disse tre strendene er stod for nesten 10% av vekten ryddet i 2020. 
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Rydding med proffryddere på Sundklakkstraumen. 

5.3 Behov for kartlegging  
 

Man har i dag god oversikt over status på stedene som blir hyppigst ryddet, og såkalte hotspots for marint avfall. 

Man har ikke like god oversikt over steder som er mindre tilgjengelig, og som ikke blir oppsøkt av folk. Av og til får 

man også tips om mye forsøpling, men «mye» er subjektivt og det kan være behov for en befaring for å se hvor 

store ressurser som behøves for å rydde området. Da får man også kartlagt adkomst og hvordan avfallet kan 

fraktes ut samt behov i forhold til natur- og dyrevernshensyn, og hvor prekær forurensingssituasjonen er etc.  

Det kartlagt området kan gis som tips til frivillige, eller det kan legges som forslag til proffrydding. Med bruk av 

kartlegging kan CUL utvide kunnskap om utbredelse av marin forsøpling i Lofoten, men også effektivisere 

arbeidet. For eksempel kan en kartlegging forhindre at man sender mange ryddere til steder med lite avfall og 

omvendt, og man er bedre i stand til å planlegge for best mulig bruk av ressurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra kartlegging øst for Uttakleiv 

(Båen) 

 

5.4 Transport av avfall 
Det er også mulighet for å få avfallet hentet. Det kan være på grunn av store mengder, mangel på passende 

bil/henger eller tilgjengeligheten til ryddestedet. I slike tilfeller avtales henting av avfallet i forkant av aksjonen for å 

være sikker på at CUL kan bistå med transport og for at avfallet ikke blir liggende over lengre tid.  

I tilfeller med behov for henting sjø- eller luftveien, må rydding og henting av avfallet avtales på forhånd, slik at 

man er sikker på at uttransport lar seg gjøre.  
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Mange ryddesteder ligger i kort avstand fra vei, og avfallet settes ved veien på et sted hvor lastebil kan stoppe og 

hentet der. Ved noen ryddeaksjoner, hvor det er spesielt store mengder avfall/ spesielle gjenstander må det 

benyttes container. På rydding i utilgjengelige områder pakkes avfallet i m3-sekk og hentes i ettertid sjø- eller 

luftveien. Så lenge avfallet ikke avleveres i Leknes havn, må sekkene hentes av kranbil som kan løfte 

storsekkene.  

For henting av avfallet på utilgjengelige steder har Kystvakten og In the Same Boat bistått. Kystvakten er til 

uvurderlig hjelp når det kommer til henting av marint avfall på yttersida av Lofoten. Totalt hentet de 11.4 tonn i 

2020. In the Same Boat ble leid inn for hentingen av avfall på utilgjengelig steder på innersida, og hentet 5,8 tonn. 

På tampen av sesongen var det nødvendig med helikopter for å få hentet de resterende sekker på yttersida, slik 

at de ble hentet før høststormene satte inn. Da ble også to store fendere hentet inn. Dette var hovedsakelig avfall 

som stod langt inne på stranda Horseidet, der det ikke var hensiktsmessig å benytte håndmakt for å få avfallet til 

vannkanten.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henting av avfall fra Horseidet med Heli trans. 

 

5.5 Registrering og ryddeskjema 
 

CUL har samlet inn skjema med registreringer av funn fra strandryddeaksjoner helt fra 2011. Dette er et godt 

eksempel på såkalt folkeforskning. Registreringsarbeidet gir et godt datasett over funn gjennom flere år, og er 

viktig i arbeidet med å identifisere kilder og se endringer over tid. Dette er indikasjoner som benyttes til å gi oss et 

innblikk til ulike årsaker til forsøplingen.  

Etter at det ble funnet mye landbruksplast på avveie i 2018 ble det arrangert en holdningskampanje på riktig 

håndtering av landbruksplast rettet mot bønder i Vestvågøy, hvor det var flest registreringer. Derfor er det gledelig 

å se at mengden landbruksplast har prosent av total enheter registrerte gått ned fra 1,4% i 2018 til 0,7% i 2019, 

og til 0.5% i 2020.  
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Kunnskapen og nøyaktigheten til rydderne er et usikkerhetsmoment, da de må identifisere de forskjellige enheter, 

og samtidig bruke tid og innsats på å registreringen. CUL forstår at det kan være veldig tidkrevende å telle og 

identifisere alle enheter riktig, men har noen metoder til gjennomføring som fungere bra. Omfanget av data gir 

likevel et godt bilde både situasjon og trender. 

Registreringen kan også skille mellom områder med kun historisk avfall, og områder der avfallet er akkumulert 

kun i løpet siste år. Dermed kan man over tid lokalisere såkalte «hotspots» med avfall, som bidrar til større 

effektivitet i ryddingen.  

Registreringen gir også en økt bevissthet blant rydderne for hva man finner og hvor det stammer fra. Dette har 

dermed en holdningsskapende effekt slik at man er mer bevisst egne handlinger som kan føre til at avfall kommer 

på avveie, også å sikre løsøre. 

For de som er glad i det digitale, kan Rydde-app’n være et alternativ, men skjema funger er også svært bra og 

man slipper å være redd for at smarttelefon blir tilsølt av vann, sand og/eller jord. Appen har en fordel med at man 

kan tegne hele området slik at man kan måle avstanden, samt søke opp bilder av ulike enheter for hjelp med 

identifisering. Alle skjema som blir levert til CUL, registreres i ettertid inn på Rydde.  

Registreringsskjema for 2020 er vedlagt som vedlegg 2 bakerst i rapporten 

Ettersom CUL mottar midler til arbeidet, er også ryddeskjema dokumentasjon for det arbeidet CUL utfører. Det er 

også en dokumentasjon på hva og hvor det er ryddet så CUL internt kan gå tilbake til hvis man lurer på noen vedr 

en ryddeaksjon som skjedde tidligere.  Registreringsskjemaer er viktige for å sikre at det er marint avfall som blir 

ryddet, og på den måten er det også en del av den mottakskontrollen LAS som avfallsselskap er pålagt å gjøre.  

5.6 Trekning blant ryddelagene 
For å øke motivasjonen for å registrere funnene, har LAS i samarbeid med Toyota Nordvik avd. Leknes 

arrangerte en trekning blant alle ryddeaksjonene som deltok på strand- og kystrydding 2020 i Lofoten, hvor 

vinneren stikker av med 10.000 kroner. Premien er gitt 50/50 av Toyota Nordvik avd. Leknes og LAS.  

Forutsetningen for å bli med i trekningen er at man har ryddet og leverer mer enn 20 kg eierløst marint avfall 

gjennom CUL sitt tilbud før 1.november, og der ryddeskjema er fullstendig utfylt. Aksjoner gjennomført i regi av 

CUL blir holdt utenfor. Privatpersoner og bedrifter må gi bort pengene de vinner til et veldedig tiltak i Lofoten, 

mens lag/foreninger og organisasjoner, samt skoleklasser, får beholde pengene. På den måten får vi også gode 

ringvirkninger til lokalsamfunnet. I år er det innlevert 58 fullstendige utfylte skjemaer fra aksjoner som deltar i 

denne trekningen.  

Trekningen ble avholdt «live» på facebook. Vinneren ble Vest Lofoten VGS Fiske og Fangst. Gry Strømnes var 

arrangementsansvarlig og elevene ryddet 160 kg marin forsøpling på 60m av kystlinjen i området «Båen» som er 

nordøst for Uttakleiv i Vestvågøy kommune.  
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Overrekkelse av premien til Fiske og 

fangstklassen ved Vest-Lofoten VGS, her 

ved lærer Gry Strømnes (i midten). På 

vegne av sponsorene Victoria Slaymark 

(LAS) t.v.og Trond Hardy for Toyota 

Nordvik t.h. 

 

6 Registreringsskjema  
 

Et av hovedformålet med strandrydding og data registrering er å identifisere kildene til forsøpling. De fire 

hovedkategoriene er en grovinndeling av gjenstandene i forhold til hvor avfallet kommer fra, noe som gjør det 

lettere å sette i gang effektive tiltak spesielt rettet mot reduksjon i tilførselen av nytt avfall fra ulike kildene. Dette 

gjør det lettere å identifisere ulike målgrupper og kommunisere funnene våre utad. Hvor avfallet kommer fra gjør 

det lettere å finne frem på skjema.  

 

Artiklene som føres på ryddeskjema er i utgangspunktet basert på skjema til The Ocean Concervancy og Hold 

Norge Rent, men med noen lokale tilpasninger av hva man finner mye av i Lofoten. Det betyr at det er noe avfall 

som ryddes som ikke blir registrert, men ryddere har muligheten til å skrive andre ting om de vil, se på kap. 9.5 for 

en oversikt.  

 

Små enheter som det finnes store mengder av vil ofte være beskrevet med mange/mye, og blir da registrert som  

1. Dette kan medfører underrapportering på disse gjenstandene, som for eksempel korte taustumper etc. 

Kategorien «små uidentifiserbare plastbiter» har blir utelatt fra skjema på grunn av urealistiske og usikre verdier, 

ettersom de enkelte steder er så uendelige mange at det vil gi et feil bilde av resten av analyse, og fordi de ikke er 

en kildeindikator. Skjema er gjengitt i vedlegg 2.  

6.1 Generell informasjon på siden 1 
 

På fremsiden av registreringsskjema føres generell informasjon om ryddeaksjonen og spesielle funn. Dette 

inkluderer: 

• Informasjon om ryddested: Her registreres praktiske informasjon f.eks. hvis aksjonen var på kysten 

eller innland, hva type terreng det var, tilgjengelighet for ryddere, hvis området har vært ryddet tidligere, 

hvor rent er området, og sist et sted å skrive om lokasjonen, dato, hvor mange var med osv. Denne 

informasjonen hjelper med å kartlegge forskjellene i fordeling av hvor avfall samler seg på kystlinjen, 

koordinere opprydding ved å sende ryddere til områder hvor det er behov for rydding, og som ikke 

allerede er rene. Det er også viktig informasjon til dataanalysen.  

• Kontaktinformasjon slik at vi kan ta kontakt med rydderne om vi har spørsmål, og oppfølging. 
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• Dyr funnet skadet eller døde pga. forsøpling. Dette er viktig for oss å høre om slik at vi kan prøve å 

bygge opp saken hvorfor og hvordan marin forsøpling kan påvirke dyreliv. 

• Rareste ting fant, noe som kan være morsomt å høre om. 

• Kommentarer eller andre ting rydderne vil rapportere fra ryddeaksjonen slik at de kan rapportere noe 

videre om de vil. 

6.2 Kategorier i registrering på side 2 

6.2.1 På farten 

Under kategorien «på farten» finnes gjenstander som typisk kommer på avveie når folk er i bevegelse, slik som 

drikkeflasker, snusbokser, plastposer etc. Dette er emballasje fra produkter som gjerne forbindes med turer, 

utflukter og arrangementer, som engangsgrill, engangsbestikk, drikkevareemballasje, osv.  

 

Drikkeflasker skilles mellom norsk og ukjent -dvs utenlandsk design, fordi det sier noe om at kildene er forskjellige 

(enten lang- eller kortreiste). Her er det sikkert også en feilkilder ettersom f.eks. en colaflaske kan ha likt design 

selv om den selges i Norge eller et annet land, og noen flasker har «historisk design» og det er ikke alle som har 

levd så lenge at de husker det.    

6.2.2 Husholdning 

I kategorien «husholdning» finner vi gjenstander som forbindelser med forbruk og typisk avfall i en husholdning. 

Det er eksempelvis plastemballasje for mat og kroppspleie, rengjøringsprodukter og bomullspinner. For å finne 

kildene her, må man se etter hvor det er husholdninger. Mulige kilder kan være fastboende (huseier eller 

leietaker), fritidsbolig, båter, og turister i bobil/vogn. 

6.2.3 Bedrifter 

I kategorien «bedrifter» finnes gjenstander som forbindes med fiskeri- og sjømatsbransjen, bygg- og 

anleggsbransjen, landbruk med mer. Her er det gjenstander som man finner mest av i næringslivet og ikke så 

mye av hos privatpersoner, men vær oppmerksom på både at både fritidsfiske og hobbysnekring kan ha en andel 

av dette.   

Mange av artiklene er benyttet innen fiskeri, men de er kun når dette kan relateres til fiskeri som kilde at det 

regnes som «fiskeriartikler». Det vil si plast-presenninger, pakkebånd eller isopor kan være fra fiskeri, men det 

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 fra 

båter. 

6.2.4 Annet 

Gjenstander som ikke passer naturlig i noen av de tre andre kategoriene er lagt i en egen kategori; «Annet». Det 

er også en kategori her der man kan notere ned andre ting som har ingen kategori. Flere av de nye artiklene som 

blir påført skjema, kommer herfra. 
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6.2.5 Andre kommentarer til ryddeskjema design  

Ryddeskjema vil fremover blir så likt registreringen i Rydde-app’n som mulig, men det er også noe viktig spørsmål 

på skjema som det er viktig å få informasjon om. Av andre gjenstander det kan være greit å vurdere er: 

 

•  «Brent plast». Dette er fordi ulovlig bålbrenning er fortsatt et problem, selv om antallet har betydelig 

redusert, og ville være interessant å kartlegge. 

• «Malekost», og «Tannbørste» er også noen gjengangere 

• Under terreng bør også «molo» stå. 

7 Resultat av strand og kystrydding 2020 
 

Av de 160 ryddeaksjonene i Lofoten har 137 aksjoner levert korrekt, mens 23 aksjoner ikke har komplett utfylt 

skjema. Dette betyr at 86.1% registrerte korrekt. Dette er en litt lavere andel enn i 2019. At skjema ikke er 

komplett utfylt vil si at side 2 mangler, eller at det kun er benyttet kryss, eller det er andre store mangler på 

utfylling av skjema. Til tross for at kvaliteten varierer vil dataene likevel gi oss veldig gode indikasjoner på status, 

og ikke «vitenskap». Dette er enkelt statistikk over de registreringene som er mottatt. 

Bortsett fra tallene i 7.1 er analysen av datamaterialet gjort på bakgrunn av aksjonene i de 4 eierkommunene til 

LAS. Siden det er for dette området CUL har historikk over funn, og dermed kan sammenligningene bli bedre. 

7.1 Totalt resultat strandrydding Lofoten i 2020  
 

Antall 12 18 84 41 155 5 160 

Kommune Moskenes Flakstad Vestv. Vågan Sum Andre Sum totalt 

Vekt 9 969 7 369 14 183 7 994 39 515 167 39 682 

Meter* 7 550 9 865 74 834 32 028 123 877 6 200 130 077 

Antall delt. 131 151 492 267 1 041 13 1 054 

Sekker ** 3 35 358 131 527 15 542 

m3-sekker 73 52 78 35 238 4 242 

Timer *** 931 962 1 663 777 4 333 143 4 476 

Enheter 37 180 26 177 54 379 13 346 131 082 1 268 132 350 
 

Tabell 7.1. Overordnet resultat for strandrydding i Lofoten 2020, fordelt på kommunene. 

Antall meter, sekker og timer er selvrapporterte tall fra rydderne på ryddeskjema og derfor ikke nøyaktig. *Meter kystlinjen 
ryddet. Det er kun gjennomført aksjoner langs kystlinjen i Lofoten.. **Sekker er vanlige rydde sekker. ***Timer er totalt timer 

med antall ryddere x timer ryddet) 

 

I Lofoten blir avfallet fra alle ryddeaksjonene veid inn. Vekten er kalibrert på 20 kg og det er ikke ryddelaget selv 

som estimerer vekten.  Noe av avfallet blir også veid inn på bilen som henter, hvis denne har vekt montert. 

Lengden på ryddet kystlinje er estimert ettersom det antall meter er omtrentlig oppgitt av rydderne, og gjerne i 

tilnærmet rett linje i stedet for kystlinjens form. Antall deltakere er veldig nøyaktig ved at alle koordinatorene 

registrerer antallet som er med på ryddeaksjonen. Vær oppmerksom på at antall ryddere ikke er unike ryddere. 
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Antall sekker til rydding er et usikkert tall, og nok underrapportert. Usikkert fordi man ikke vet hvor fulle sekkene er 

på ryddinger, hvor det er lite avfall. Og underrapportert fordi den noen steder benyttes m3 sekker og da telles ikke 

de vanlige ryddesekkene. Større gjenstander, dekk, trevirke og lignende legges heller ikke i ordinær ryddesekk av 

de frivillige, men legges gjerne ved siden av.  

Antall timer dugnadsarbeid som er oppgitt multiplisert med antall deltakere på hver aksjon, tilsvarer 2,2 årsverk 

(1950t= årsverk). På noen av ryddeaksjonene er ikke tidsbruken oppgitt, slik at det reelle tallet vil være høyere.  

Antall enheter er summen av de enheter som er påført skjema, og det vil nok være flere som er ryddet ettersom 

ikke alle artikler som ryddes skal føres på skjema.   

7.1.1 Vekt 

Til sammen ble det samlet inn 39 682 kg marint avfall i regi av CUL strand- og kystryddekampanjen i 2020. Dette 

er en nedgang på nesten 18 tonn fra 2019, men er omtrent på samme nivå som i 2018. 

Totalt er det ryddet 317,5 tonn avfall siden oppstarten i 2011. Tabell 7.2 viser oversikten av innsamlet vekt fra 

2011 og frem til i dag, med hentemetode ut over biltransport og egen levering.  

Årsaken til at vekten er lavere i 2020 enn i 2019 skyldes nok at det var færre ryddeaksjoner, og kanskje at det er 

mange av ryddestedene som vedlikeholds-ryddes, og at det dermed er mindre nytt avfall å rydde.   

Helikopteret har mulighet til å veie hivet, mens avfall hentet av Kystvakten og In the same boat blir estimert etter 

samlet vekt og antall m3 sekker ryddet og levert på våre miljøstasjoner. 

År Vekt totalt, 

tonn 

Vekt, tonn, 

4 lofot- 

kommuner 

Hentet med 

helikopter 

Hentet av 

Kystvakten 

In the Same Boat/ 

Miljødronningen 

Dykking/ 

under vann 

2011* 13,09 13,09 7,5    

2012 20,75 20,75 3,5    

2013 15,16 15,16     

2014 15,00 15,0 4,3    

2015** 25,05 25,05  3,23   

2016 43,80 43,80 3,21 7,40   

2017 46,72 34,84  12,94 3,77 6,70 

2018 40,65 39,19 2,38 14,10   

2019*** 57,60 54,4 2,70 9,7 14,2 1,4 

2020 39,68 39,5 3,70 11,37 5,8  

Sum 317,50 300,4 27,29 58,74 23,77 8,1 

Endring fra 2019 -17,9 tonn -14,9 tonn 1,2 tonn -8,1 tonn 17,97 tonn  

Endring % -31,1 -27,4 44,4 -80,5 -59,2  

 
Tabell 7.1. Vekt resultat historie for strandrydding i Lofoten siden 2011, fordelt på hentemetode. Alle vekt er veid 

inn på miljøstasjon og ikke innmeldt av ryddere.*Høsten 2011 la stormfloa Berit igjen enorme mengder marint 
avfall godt synlig. **LAS/CUL først fikk penger 

***Vinteren 2018/19 var preget av storflo,som vasket fram nedgrodd avfall og CUL først begynte med proffrydding 
  



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2020 
 

21 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

7.1.2 Strekning ryddet 

Tallene for strekning ryddet er hovedsakelig selvrapporterte tall som er påført ryddeskjema, og vil derfor ha noe 

usikkerhet. 8 av de 160 registrerte aksjoner registrerte ikke avstand. Selv om lengden oppgitt derfor er noe lavere 

enn virkelig ryddet distanse, er tallene uansett en god indikator på omfanget, og dessuten har nok feilmargin vært 

til stede alle ryddeårene, og på bakgrunn av det kan tallene sammenlignes.   

Total strekning ryddet i år var 130 077 meter, av dette var 123 877 meter i de 4 Lofot-kommunene. Dette er en 

nedgang på 27,0% fra 2019, og nedgangen gjelder alle kommuner. Nedgangen skyldes trolig færre 

ryddeaksjoner.  Det er verdt å merke seg at toppåret for strekning ryddet var 2018, og at det også var en nedgang 

i 2019. Nedgangen i ryddet distanse er derimot lavere med kun -20,5% sammenlignet med reduksjon i vekt som 

var på -31,1%, mot året før. 

 

Årstall Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Sum 

2011 2 900 4 300 36 160 6 400 49 760 

2012 600 7 250 64 170 11 800 83 820 

2013 850 19 500 31 995 6 000 58 345 

2014 900 5 400 29 245 23 555 59 100 

2015 850 23 180 54 520 29 420 107 970 

2016 5 255 12 750 36 595 37 930 92 530 

2017 6 925 20 800 44 290 38 750 110 765 

2018 15 370 30 000 88 040 66 760 200 170 

2019 14 715 37 420 77 230 40 275 169 640 

2020 7 550 9 865 74 434 32 028 123 877 

Endring fra fjoråret -7 165 -27 555 -2 796 -8 247 -45 763 

% -48,7 -73,6 -3,6 -20,5 -27,0 

Tabell 7.2.Strekning ryddet for strandrydding i Lofoten siden 2011, fordelt på Lofoten-kommune. Strekningen 
ryddet er selvrapporterte av ryddere. 8 av de 166 aksjoner registrerte ikke avstand. 

Den største nedgangen var helt klart Flakstad kommune, med en nedgang på over 70%, etterfulgt av Moskenes 

med nesten 50% nedgang. Mye av den ryddingen som ble gjort på utilgjengelige steder, er i disse to kommunene. 

Den viktigste kunnskapen man trenger, er om det faktisk blir mindre avfall. Det er ikke lett å se når både distanse 

og vekt varierer. For å få en mer håndfast indikator kan se på avfallstettheten, eksempelvis ved å se på antall kilo 

per meter ryddet (tabell 7.3).  

 

Fra 2016 har Vestvågøy blitt brukt som kontrollindikator fordi denne kommunen har et stabilt høyt antall 

ryddeaksjoner over alle årene. Av tallene ser man at vekten per meter kystlinje ryddet, holder seg jevnt med året 

før, mens det er en nedgang for Vestvågøy.  Fordelingen mellom nye og gamle ryddesteder, innersida og 

yttersida, samt eventuelle tunge gjenstander vil også påvirker dette tallet. Det er interessant å se tallet for 

Vestvågøy, at man er tilbake til nivået i 2018, selv om det har vært en del proffrydding på mange øyer tilhørende 

kommunen.  
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Figur 7.1 Avfallstettheten (kg/m) i Lofot-kommunene siden 2011  
sammenlignet med avfallstettheten på Vestvågøy siden 2016. 

 

I gjennomsnitt ligger avfallstettheten i Lofot-kommunene på 0,25 kg/m i perioden fra 2011 til 2015, men økte i 

2016 (fig. 7.1). Avfallstettheten i Vestvågøy fra 2016 følger en lignende trend som i alle Lofotkommune, men 

bortsatt fra 2018 da tettheten var nesten det samme i Lofot-kommunen og Vestvågøy. Endringene i tettheten fra 

år til år kan skyldes, rydding av hotspots og rydding på utilgjengelige seder, omfang av vinterstormer eller storflo 

som tar med seg mye nytt avfall, og fordelingen mellom nye og gamle ryddesteder med tanke på at nye steder 

etter forventingen har mindre nytt avfall. Uthenting av tunge ting, kan også slå ut på vekta. 

 

7.1.3 Antall enheter ryddet 

Antall enheter som er ryddet i 2020 er 132 350 enheter, av disse var 131 082 registrert i de 4 kommunene. Det er 

en økning på nesten 50,0% fra 2019. Årsaken til at den store økningen nok at mer av avfallet som har blitt ryddet 

har blitt registrert, og der proffryddingen står for det meste av den økningen. 

Ved å dele antall enheter per meter ryddet får man også en indikator på avfallstetthet. Fra 2016 har Vestvågøy 

blitt brukt som kontrollindikator fordi denne kommunen har et stabilt høyt antall ryddeaksjoner over alle årene.  

 Dette gir også et hopp på antall enheter per meter i 2020, men det betyr ikke at det er mye mer avfall, bare at 

andelen registrerte enheter har blitt større. At vekten gikk ned med ca. 30% støtter også opp om det, samt at 

sammensetningen av avfallet også er ganske stabil, se kap. 8.   
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Årstall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 

fra 2019 

% 

Kg/m Lofoten 0,26 0,25 0,26 0,25 0,23 0,47 0,31 0,19 0,33 0,32 -0,01 -3,0 

Kg/m VV      0,26 0,24 0,18 0,27 0,19 -0,08 -29,6 

Tabell 7.3. Avfallstettheten (kg/m) i Lofoten-kommunene siden 2011 sammenlignet med avfallstettheten på Vestvågøy (VV). 
Vekten er innveid i miljøstasjon og strekningen ryddet er rapporterte av ryddere. 
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År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 

fra 2019 

% 

Enheter 20662 34105 15512 19838 33927 58866 53631 62300 89021 131 081 +42 061 47,2 

Enheter 
/m 
Lofoten 

0,42 0,41 0,27 0,34 0,31 0,64 0,48 0,31 0,53 1,06 +0,53 100,0 

Enheter

/m VV 

      0,31 0,26 0,36 0,73 +0,37 102,8 

Tabell 7.4. Antall enheter ryddet i Lofot-kommunene, enhet tettheten (enheter/m) i Lofot-kommunene siden 2011, 
og enhet tettheten (enheter/m) i Vestvågøy siden 2012. Antall enheter er meldt inn av ryddere. 

 

Det var en økning på 100% enheter ryddet per meter i 2020 i Lofot-kommunene samlet, og litt over 100% økning i 

Vestvågøy. Endringen i tettheten sett ut fra antall enheter, har fulgt en liggende trend siden 2012 for Lofot-

kommunene og Vestvågøy, men den har økt mer i Lofot-kommunene (samlet) enn i Vestvågøy. Det har vært 

økning de to siste årene også på Vestvågøy. Disse årene har det vært proffrydding på noen utilgjengelige steder, 

mens sammensetningen av øvrige ryddeaksjoner og ryddekoordinatorer har vært stabil og har god spredning 

over hele Vestvågøya. 

 

Figur 7.2. Avfallstettheten (enheter/m) i Lofot-kommunene siden 2011 sammenlignet med avfallstettheten på 
Vestvågøy siden 2016. Antall enheter er meldt inn av ryddere. 

7.1.4 Antall ryddeaksjoner og ryddere 

I de fire Lofot-kommunene er det registrert totalt 155 ryddeaksjoner i år. I tillegg har det vært ytterligere 5 

ryddeaksjoner fra nabokommunen, Hadsel. Totalt er den nedgang i antall aksjoner med 16,2%. 

Legger man sammen alle årene, kan man se at det er gjennomført 1 024 aksjoner totalt og 996 i de 4 Lofot-

kommunene. Dette er aksjoner som har rapportert og levert gjennom CUL prosjekt. En ryddeaksjon telles som én 

når den er geografisk adskilt fra andre ryddeområder, eller det er ulike ryddere som gjennomfører rydding på 

samme sted.  F.eks hvis Unstad ryddes i mai og i juni og det er to ulike koordinatorer telles ryddeaksjonene som 

to (mens distansen regnes bare en gang).  
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Totalt 

Endring 
fra -
2019 

% 
 

Moskenes 4 3 3 4 6 25 16 24 21 12 118 -9 -42,9 

Flakstad 5 6 8 5 11 6 15 20 25 18 119 -7 -28,0 

Vestvågøy 20 33 20 22 34 42 49 69 82 84 455 +2 +2,4 

Vågan 10 19 9 26 25 36 34 47 57 41 304 -16 -28,1 

Andre       11 5 7 5 28 -2 -28,6 

Sum alle 39 61 40 57 76 109 125 165 192 160 1024 -32 -16,7 

Sum 
Lofotkom. 

39 61 40 57 76 109 114 160 185 155 996 -30 -16,2 

 
Tabell 7.5.Antall totalt ryddeaksjoner siden 2011 som er meldt inn til Clean Up Lofoten. Moskenes (M), Flakstad 

(F), Vestvågøy (VV), Vågan (V).  

 

Antall aksjoner som er gjennomført i Vestvågøy er tilnærmet uendret. Det er Moskenes som har den den største 

nedgangen etter prosent, men i antall er dette Vågan.  

Nedgangen skyldes trolig nasjonale råd om å unngå rydding på grunn av Covid-19 pandemien for ikke å belaste 

avfallsbransjen ytterligere. Det ble også frarådet å ikke samle mer enn 5 mennesker, og førte nok til at mange 

skoleklasser ikke fikk ryddet som planlagt. 

Det kommer også tilbakemelding på at områdene ser renere ut. Ut fra vår erfaring om at synlig forsøpling trigger 

ryddeaksjoner, kan nok det være en medvirkende årsak.  

Vestvågøy har nok et høyt antall aksjoner ettersom prosjektet med rydding av utilgjengelige steder har vært på 

flere mindre øyer og ryddet, og på den måten drar tallet opp.  

Det er nok mer som blir ryddet enn hva som blir meldt inn til CUL eller Rydde appen. De kommer meldinger om 

folk som rydder, med ettersom det er lite avfall de finner, kaster de det heller i egen dunk. Det oppfordres til å 

melde fra om rene områder også, uten at det har blitt noen respons av det.  

Antall strandryddere har også gått ned, med 35%, der det er registrert kun 1054. Antallet ryddere regnes ved 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 det som flere personer. Antall gikk ned i alle kommunene, særlig i Vågan. Historisk 

sett har Vågan hatt mange skoleklasser med på ryddingen, og dette kan være årsaken til at antallet er mye lavere 

enn tidligere. Dette var også forventet ut fra de restriksjoner som pandemien første med seg.   
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 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring 
fra 

2019  

%-
endring 

fra 
2019 

M 74 44 30 84 68 173 141 122 175 131 -44 -25,1 

F 97 71 79 58 130 80 105 194 207 151 -56 -27,1 

VV 216 418 282 138 289 340 395 434 541 492 -49 -7,8 

V 82 209 127 334 280 351 498 483 612 267 -345 -55,4 

Andre       135 170 94 13 -81 - 86,2 

Dykk-
ing 

      79 1 6 0 -6  

Sum 469 742 573 616 767 944 1353 1403 1655 1054 -601  -35,5 

Sum 
Lof. 

469 742 537 616 767 944 1218 1233 1561 1041 -520  -32,5 

 
Tabell 7.6 Antall strandryddere siden 2011. Moskenes (M), Flakstad (F), Vestvågøy (VV), Vågan (V).  Antallet 

ryddere regnes ved 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 det som flere personer. 

7.1.5 Ryddelokasjoner - ryddehistorikk 

Oversikt over alle ryddesteder (ikke aksjoner) er listet opp i vedlegg 1. I vedlegget er det også historikk over antall 

ryddeaksjoner på hvert sted. Når det gjelder historiske data kan det i noen tilfeller være at ulike strekninger på 

samme område bli ryddet, og som kan overlapper hverandre i større eller mindre grad. Det kan også være 

områder som har blitt ryddet tidligere, og som ikke er registrert som ryddet. I tilfeller hvor det er krysset av for «vet 

ikke» kan stedet sjekkes opp mot historiske data for tidligere ryddinger for å få et mest mulig korrekt svar. 

Tabell 7.7 viser hvor mange ryddelokasjoner som ble ryddet for første gang, og hvor mange som er ryddet flere 

ganger. To av aksjonene hadde en så generell beskrivelse av ryddeaksjonenes lokasjon at de er utelatt.  

Det høyeste antallet og prosent nye strender ryddet var i Vestvågøy, etterfulgt av Vågan og Vestvågøy. Den mest 

«populære» ryddestedet er stranden på Uttakleiv i Vestvågøy; den har vært ryddet 15 ganger og hvert år siden 

2011. Stedet som har vært ryddet nest mest er Børvågen i Vågan, som har vært rydde 14 ganger siden 2011, og 

Unstad i Vestvågøy som har vært ryddet 13 ganger. På Unstad har også Nordic Ocean Watch hatt stående en 

container for marint avfall ryddet av surfere, men de har ikke registrert data og avfall til Clean Up Lofoten. Disse 

stedene er områder som er populær for utflukter, både for lokale og turister, Utakleiv er en populær naturperle, 

Unstad er kjent for surfing og Børvågen for lokale familieturer. 

Bare tre lokasjoner har vært ryddet hvert år siden 2011. Det er Utakleiv, Skokkelvika og Sandberg-Bergsøya i 

Vestvågøy.  

Tallene i tabell 7.7 viser ryddefrekvens på stedene som er innmeldt til CUL. Det er mulig at noen av områdene er 

ryddet tidligere eller ikke blitt rapporter til CUL. CUL sin database strekker seg tilbake til 2011. 
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Kommune Antall nye strender 

ryddet (%) 

Antall strender ryddet 

1 gang før (%) 

Antall strender ryddet 

mer enn 1 gang før (%) 

Antall strender 

/steder ryddet 

Moskenes 0 (0,0) 3 (23,1) 10 (76,9) 13 

Flakstad 2 (13,3) 2 (13,3) 11 (73,3) 15 

Vestvågøy 18 (26,1) 10 (14,5) 41 (59,4) 69 

Vågan 10 (27,0) 10 (27,0) 17 (45,9) 37 

Andre 3 (75,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 4 

Total 33 30 67 138 

Tabell 7.6. Antall lokasjoner ryddet kategoriserte av: første gang ryddet; ryddet 1 gang før; og ryddet mer enn 1 
gang før, siden 2011. 

7.1.6 Rydde-terreng 

I ryddeskjemaet skilles det mellom strand, rullesteinsfjære, skjærgård (svaberg), gress/ kratt og steinur. Terrenget 

er selv-rapporterte av ryddere og de kan velge flere kategorier. Tabell 7.8 viser en oversikt over hvilke 

terrengtyper som er registrert på ryddeskjemaene. I enkelte tilfeller er det registrert flere terrengtyper på et sted, 

da det ofte er dette som er tilfelle på mange av ryddestedene.  

Erfaringsmessig kan terrenget og beliggenhet påvirke sammensetningen av avfall og mengden som er funnet. 

Dette påvirker også tiden det tar å rydde. For eksempel, på bratte og glatte svaberg så finner man lite, mens i 

rullesteiner finner man ofte gjenstander fast mellom steiner. Når vegetasjonen gror opp utover våren og 

sommeren, blir ryddingen mer krevende fordi avfallet er godt gjemt i kratt, busker og gress og delvis nedgrodd. 

Det er derfor mest optimalt å rydde så tidlig i sesongen som mulig, da avfallet er enklest å oppdage. 

Informasjon om terreng er viktig å hente inn fordi det påvirker ryddeaksjonene, og mange av ryddeområdene har 

også en kombinasjon av flere typer.  

De som ikke har besvart type terreng er utelatt i denne oversikten. Strendene som oftest blir ryddet er typisk 

terreng-type «strand» og «rullesteinsfjære». Årsaken til det kan være at avfall vanligvis samler seg her (rekvik), 

avfallet er veldig synlig eller områdene er lett tilgjengelig.  

Terreng Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Andre Totalt 

Strand 7 6 28 18 5 64 

Rullesteinsfjære 4 4 20 14 0 42 

Skjærgård (svaberg) 0 0 4 0 0 4 

Gress/kratt 5 1 14 4 0 24 

Steinur 0 0 5 3 0 8 

 
Tabell 7.8. Ulike rydde-terreng av strendene ryddet i 2020. 
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7.1.7 Sammenligning – vekt, strekning, enheter, ryddeaksjoner og 

ryddere 

Ved å se på resultatet fra vekt, strekning ryddet, antall enheter pukket, ryddeaksjoner, antall ryddere og avfall per 

meter i perioden 2011 til 2020, kan man se utviklingen. Selv om det er økning på alle parameterne etter hvert som 

omfanget øker, øker ikke linjene proporsjonalt. 

Det er som forventet at antall aksjoner og ryddere som deltar, har økt siden 2011. Årsaken er at søkelyset på 

marint avfall har økt, både i media, skoler og næringsliv. Nedgangen i antall ryddeaksjoner og ryddere i 2020 

skyldes nok Covid-19 pandemien, og med mindre innsats er det også naturlig at det blir mindre avfall ryddet. 

Nedgangen i ryddet distanse begynte imidlertid allerede i 2019. 

Den store økningen i antall enheter var derimot overraskende, og er nok et resultat av økt bruk av proffryddere i 

2020, og stort fokus på registrering generelt. At hele 81.4 % av enhetene som ble registrert, er fra aksjoner med 

proffryddere støtter opp om dette, og spesielt ettersom de utførte 34,8% av aksjonene og ryddet 56,1% av vekten.  

Nedgangen i vekt utgjorde -27,7%, det ble ryddet -27,0% færre meter, det ble gjennomført - 30% færre 

ryddeaksjoner og -32,5% færre ryddere deltok. Tettheten av avfall ryddet per meter gikk også ned fra 0,33 kg/m i 

2019 til 0,32 kg/m i 2020. 

 

Figur 7.3 Totalt vekt ryddet (tonn), lengde på ryddet strekning (km), antall enheter ryddet (/1000), ryddeaksjoner, 
ryddere (/10), og avfallstettheten (kg/m *100) i de 4 Lofot-kommunene. 
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7.2 Mulige feilkilder og kommentar om data samling 
 

Vær oppmerksom på at tallene som er hentet inn er folkeforskning, og er ikke hentet inn i vitenskapelige rammer. 

Det er derimot et omfattende datamateriale som er hentet inn, og registreringer av det som er ryddet. Erfaringen 

er at det ikke er like mye avfall over alt, det varierer etter terreng og helningsgrad, om det er typiske «rekviker» 

hvor strømforhold eller vindretning og -styrke fører med seg mye avfall, og det kan være små geografiske 

forskjeller. Det er likevel alltid usikkerhet ved datasett, og om det vi måler er representativt for hva som finnes av 

avfall på strender og langs kystlinje.  

Det er også forskjell på hvor nøyaktig de ulike rydderen er til å fylle ut skjema. Omtrentlige tall og usikkerhet når 

registreringene er ført etter hukommelsen, kan også medføre feil. At vi oppfordrer til bruk av skjema og føring 

underveis, gir bedre resultat enn hvis alt skulle skrives til slutt. Det er også lettere å bruke omtrentlige tall på 

taustumper som det kan være svært mange av, enn et nøyaktig tall på antall dekk, som det gjerne er få av. Derfor 

vil kvaliteten i antall registeringer variere fra aksjon til aksjon, men de kvantitative dataene som er hentet inn, 

kompletteres med kvalitativ kompetanse og vil gi en god pekepinn på hvilket avfall og hvilke kilder som finnes. 

Resultatet av Lofotanalysen støtter også opp om dette (se kapitel 4.3.1.). 

Mulige feilkilder kan også være feilføring i kategoriene, eks. hva er et fiskegarn og hva er en snurrevad, og 

drikkeflasker med internasjonalt design kan være både fra utlandet og Norge, hvis det ikke er kjennemerker her 

på kork som hentyder norsk eller utenlandsk språk. 

Utvalget av artikkelkategorier på skjema favner bare et utvalg basert på gjenstander man gjerne finner flere 

ganger, med unntak av små plastbiter som man ikke kan identifisere hva det har vært. Dette er en avveining for 

ikke å ha for detaljert skjema vs. ryddetid og bruk av frivillige.  Men det er altså artikler som ikke er på skjema, 

som ryddet – og hvert år gjøres en evaluering av hva som meldes under kategorien «annet», og hva vi selv 

erfarer.   
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8 Hoved analyse 

Analysen er basert på funn registrert i de fire Lofotkommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. 

8.1 Hovedkilde 
 

Et av målene med registrering er å identifisere kildene til forsøplingen, slik at man kan iverksette tiltak for å hindre 

at mer kommer på avveie. De ulike artiklene er delt inn i 4 kategorier baserte på i hvilken situasjon de kan ha 

oppstått. Dette er avfall som mistes/kastes mens man er «på farten», avfall relatert til «husholdning» og 

«bedrifter» og det som er svært usikkert er plassert i «annet». Vær oppmerksom på avfall under «bedrifter» kan 

være artikler fra eksempelvis fiskeri, men det kan komme fra fritidsfiske. Det samme gjelder artikler til renovering 

og byggeaktivitet. Emballasjen til fugeskummet kan like gjerne komme fra en hobbysnekker. Se på avsnitt 6.2 for 

mer informasjon om de ulike kategoriene. 

Fordelingen av funnene fra 2020 fordeler seg sin følgende; fra bedrifter (59%), etterfulgt av «på farten» (24%), 

husholdninger (12%), og sist «annet» (6%) (fig. 8.1). I fig 8.2 er fordelingen fra 2013 og frem til i dag grafisk 

gjengitt, og man ser at andelen fra «husholdning» har gått ned til fordel for økning under «bedrifter». Ut over det 

er endringen ganske stabil. Det er spesielt interessant å se at tallene er stabile for 2020, ettersom det er en 

økning på nesten 47% av antallet registrerte enheter. 

 

Figur 8.1.Kilder for avfall i Lofot-kommunene i 2020. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bedrift 50 49 58 56 52 58 58 59 

På farten 34 32 23 25 29 22 22 24 

Husholdning 13 14 14 14 12 13 14 12 

Annet 2 5 5 5 6 7 6 5 

Tabell 8.1. Oversikt %-andel av avfallskilde i perioden 2013-2020. 
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Figur 8.2 Oversikt avfallets kilde (%) i Lofot-kommunene siden 2013. 

8.2 Topp 15 funn i Lofoten  
 

Topp 15-listen for 2020 (tabell 8.2) viser oversikten over de artiklene det er rapportert flest funn av. Det er noen 

endringer fra 2019, og til sammenligning er også andelen fra 2018 med i oversikten. 

Det er korte tau (under 50 cm) som fortsatt er den enheten som man finner flest av, med en andel som utgjør 

18%. Det er en liten økning fra de to siste årene, men lavere enn toppåret 2016 (fig. 8.3). Isopor over 5 cm er den 

artikkelen som har nest størst andelen, men det er en nedgang på 2,5% siden i 2019.  

På 3. plass er "sildekork", som var et nytt valg på registreringsskjemaet i 2020. Sildekork var tidligere underlagt 

kategorien «garnringer og flottører». Når sildekork ble egen registreringsartikkel, falt «garnringer og flottører» ut 

av topp 15 lista. I 2018 var denne kategorien 6,2% av total andelen, så økningen kan være fordi det er lettere å 

identifisere nå, eller fordi flere er funnet. Det er spesielt ryddet mye sildekork på yttersiden, og ettersom sildekork 

etter hva CUL forstår, ikke er i bruk siden ca. midten av 1970 tallet i Norge, blir det interessant i fremtidens 

registreringer om disse forsvinner når ryddestedene er helt rene. Eller om dette fortsatt kommer inn som nytt 

avfall.  

Andelen drikkeflasker med design som vi ikke kjenner igjen fra norske utsalgssteder, har økt siden 2019. Også 

andelen drikkeflasker med et design som vi kjenner i Norge har økt.  

Vær oppmerksom på at forskjellene kan variere ut fra hvilke områder som ryddes, og om det er ryddet tidligere.  I 

kap 8.3 og 8.4 er tallene delt opp etter henholdsvis nye og tidligere ryddede steder og funn på yttersida versus 

innersida  
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Plass 
2020 

Artikkel Antall 2020 Andel 
2020 % 

Antall 
2019 

2019 % 
(plassering) 

2018 % 
(plassering) 

1 Tau u/ 50 cm  23 585 18,0  14598 15,8 (1) 15,8 (1) 

2 Isoporbiter > 5 cm  11 365 8,7 10324 11,2 (2) 13,2 (2) 

3 Sildekork*  11 279 8,6 5774* 6,2* (3) 3,8* (9) 

4  Drikkeflasker, plast (utland)  9 842 7,5 3960 4,3 (7) 4,6 (5) 

5 Tau o/50 cm  7 071 5,4 5138 5,5 (5) 4,9 (5) 

6  Drikkeflasker, plast (Norge)  6 921 5,3 3237 3,5 (10) 3,8 (4) 

7  Korker (på farten)  6 312 4,8 5144 3,8 (9) 3,8 (11) 

8  Matemballasje (plast)  5 508 4,2 4092 4,4 (6) 4,2 (6) 

9 Pakkebånd, strips  4 455 3,4 3491 3,8 (9) 5,9 (3) 

10  Lokk/korker (husholdning)  4 148 3,2 3257 3,8 (8) 2,8 (11) 

11  Andre plastkanner  3 025 2,3 1442 1,6 (15) 1,7 (15) 

12  Emballasje (bad, vaskerom)  2 181 1,7 1786 1,9 (13) 1,8 (14) 

13 Oppvaskmiddelflasker  2 112        1,6 1425 1,6 1,2 

14  Plastposer  1 852 1,4 1829 2,0 (12) 2,7 (12) 

15 Bomullspinner 1 782 1,4 1550 1,7 (14) 1,3 (17) 

 
Tabell 8.2. Liste over topp 15 funn i Lofoten i 2020, sammenlignet med topp funn fra 2019 og 2018. Tallene i bold 

viser om enhetene økte i prosent av totalen fra 2019. *Sildekork var et nytt valg på registreringsskjema i år, og 
historisk plassering er tall fra garnringer og flottører. 

 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 2019 2020 

Korte tau Andel: 13,1 11,9 13,5 8,8 13,0 22,7 15,8 15,8 15,8 18,0 

Isopor Andel: -- 10,5 10,9 10,3 19,1 7,5 9,0 13,2 11,2 8,7 

 

Tabell 7.3 Historikk av korte tau og isopor (%) i Lofot-kommunene siden 2011. 

* I 2017 endret man skjema fra å registrere isoporbiter større enn 10 cm, til biter større enn 5 cm. 

8.3 Forskjell i funn på nye rydde steder vs tidl. ryddede steder 
 

Hypotesen er at endringen i avfallssammensetningen av funn på nye ryddesteder og tidligere ryddede steder kan 

si noen om det fortsatt kommer avfall fra kildene eller om de er historiske. Ved å se på statistikken kan man få 

noen indikasjoner på om avfallsmengdene avtar proporsjonalt med at bevisstheten blir større i befolkningen, ved 

produktforbedringer og andre løsninger. Bomullspinner er en sånn indikator ettersom det nå nesten ikke selges 

med plastkjerne, bare med papp.  

En usikkerhet her er at man ikke vet hvor rent det er ryddet hver gang. Med litt mer avansert statistisk kan man 

lett vurdere å krysse ryddehistorikk opp mot andre parabler og hente mer kunnskap ut. Oversikt over alle rydde- 

steder og -aksjoner siden 2011 er listet opp i vedlegg 2, der er også år for når områdene er ryddet påført.  I 

tilfeller hvor det er svart «vet ikke» på ryddeskjemaer har vi benyttet data fra tidligere registreringer som går 

tilbake til 2011. Vær oppmerksom på at det er færre ny ryddesteder enn det er ryddestedet som er ryddet flere 

ganger, og tidligere ryddede lokasjoner utgjør 80% av aksjonene.  

 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2020 
 

32 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

 
Tabell 8.4. Forskjell i Topp 15 funn nye ryddede steder vs tidligere ryddede steder i 2020 

Både korte og lange tau holder seg stabile på topp 15 på både nye og tidligere ryddede lokasjoner, der korte tau 

er på topp og andelen er tilnærmet lik på nye steder og tidligere rydda steder. Antall sildekork er det derimot 

mange flere av på tidligere ryddede steder. Ettersom svært mange er funnet på yttersida på Turtenbakkvika og 

Horndalen, på steder hvor det er ryddet før, kan det tyde på at det ikke var helt rent før proffrydderne fikk tatt hele 

i 2020, eller at det er et enormt tilsig. Resultatet for 2021 vil gi svaret på det. 

Det er færre isoporbiter på steder som er ryddet tidligere, og det er et godt tegn. Antall drikkeflasker er 

spennende, og her ser man at andelen av utenlandskopphav er større på steder hvor det er ryddet flere ganger. 

Mens det for flasker med norsk design har en større andel på nye ryddesteder. Det kan tyde på at det er færre 

nye flasker med design som er kjent fra Norge som er på avveie. De utenlandske får man ikke gjort så mye med, 

men de norske vil derimot påvirkes av endrede holdninger og fokus her hjemme.  

Vekt per artikkel har også gått ned, og det er ikke overraskende ettersom det mange flere enheter som er 

registrert. I 2019 var vekten høyest på nye ryddesteder (0,75 kg), mens det nå er motsatt. At antall enheter per 

meter har blitt nesten doblet, støtter denne tankegangen. 

% Nye rydde-steder Ant. Plass Tidl. ryddede steder Ant. % 

17,7 Tau u/ 50 cm 3990 
1 Tau u/ 50 cm 

19594 18,0 

14,2 Isoporbiter > 5 cm 3188 
2 

Sildekork 10428 9,6 

6,8 
Drikkeflasker, plast (Norge) 

1525 

3 Drikkeflasker, plast (utland) 

8433 7,8 

6,3 Drikkeflasker, plast (utland) 1409 4 Isoporbiter > 5 cm 8176 7,5 

5,2 Matemballasje (plast) 1172 5 Tau o/50 cm 5990 5,5 

4,8 Tau o/50 cm 1080 6 Flaskekorker 5472 5,0 

4,1 Pakkebånd, strips 927 7 Drikkeflasker, plast (Norge) 5396 5,0 

3,8 Sildekork 851 8 Matemballasje (plast) 4336 4,0 

3,7 Flaskekorker 840 
9 

Pakkebånd, strips 3528 3,2 

2,8 Lokk/korker 622 
10 

Lokk/korker 3526 3,2 

2,2 Andre plastkanner 489 11 Andre plastkanner 2536 2,3 

1,7 Oppvaskmiddelflasker 394 

12 

Emballasje (bad, vaskerom) 1833 1,7 

1,5 Emballasje (bad, vaskerom) 348 
13 

Oppvaskmiddelflasker 1718 1,6 

1,5 plastposer 333 
14 

plastposer 1518 1,4 

1,4 Bomullspinner 325 15 Kavler/garnkuler 1495 1,4 

 

22,0 Antall ryddesteder 31  Antall ryddesteder 110 88,0 

20 Antall ryddeaksjoner 31  Antall ryddeaksjoner 124 80 

17,2 Totalt antall artikler  22518  Totalt antall artikler  108555 82,8 

18,9 Total lengde, m 23386  Total lengde, m 100491 81,1 

14,7 Total vekt, kg 5689  Total vekt, kg 32986 85,3 

 Kg/artikkel 0,253  Kg/artikkel 0,304  

 Tettheten, kg/m 0,243  Tettheten, kg/m 0,328  

 Artikkel/meter 0,963  Artikkel/meter 1,080  



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2020 
 

33 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

Vekten fra avfall ryddet per meter er tilnærmet uendret fra året før (0,38 nye og 0,30 tidl. ryddede steder), men 

foreholdet mellom yttersida og innersida har byttet, nå er det tyngst på tidligere ryddede steder. Dette er det 

motsatte av hva som er forventet, men kan skyldes forskjeller i terrengtype, ryddehistorikk, beliggenhet og/eller 

enkeltfunn av tunge ting. Eksempelvis ble små øyer, som Litlkvannholmen og Oksbåsøya ryddet, og der terrenget 

er mest svaberg og det er veldig værutsatt. Avfallet samle seg lite på slike steder i sammenligning med 

fastlandskystlinjen. 

 

8.4 Forskjell i funn mellom innersiden og yttersiden 

 
Ref. kap. 3.2, så skilles det på funn på ryddelokasjoner på innersida versus yttersida. Under yttersida kommer 

nesten alle ryddinger på utilgjengelige steder som er i Lofotodden nasjonalpark. Det er også verdt å merke seg at 

det gjerne er noe ulikt terreng på yttersida og innersida av Lofoten, samt at vinterstormene mot normalt, tar 

kraftigere her.  

Av tabell 8.5 ser man at det ble ryddet mest på yttersida hvis man ser på antall kilo ettersom 61,2 % av den totale 

vekten ble rydde på yttersida. Distansen som ble ryddet er bortimot like lang, selv om 36,6 % av ryddeaksjonene 

ble gjennomført på yttersida. 

Korte tau finnes de fortsatt mye av, men det er interessant å se hvor stor andelen er på innersida, med 24% og 

utgjør dermed en real økning fra året før (14,8%). På yttersida har den derimot blitt lavere enn tidligere, men det 

kan også skyldes de store funnene av sildekork, som troner på topp på yttersida. De har en vesentlig større 

andel, med 13,4% på yttersida mot 2,7% på innersida. Det er også verdt å merke seg at andelen isopor går ned 

både på innersida og yttersida, mens drikkeflasker med ukjent design har økt begge steder. Spesielt på yttersida 

er denne doblet. Mengden matemballasje i plast har gått ned på innersida, mens plastposer og bomullspinner kun 

er representert på 15% på topplista over funn på innersida. 

 

  

Innersida er gjerne flat med mye vegetasjon Yttersida er ulendt, med mye stein og strender. Men det 

er også mye vegetasjon her hvis man venter for lenge 

med å rydde på våren. 
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Tabell 8.5 Overordnet resultater i forskjell mellom Yttersida og Innersida i 2020 og liste over topp 15 funn, 
sammenlignet med 2019.* prosentandel fra 2019 er fra «Garnringer og flottører»  

 

 

2020 %  
 (2019 %) 

 
Ant. Topp 15 Yttersida 2020 plass Topp 15 Innersida 2020 Ant. 

2020 % 
(2019 %) 

13,4 (16,3) 9718 Sildekork 1 Tau u/ 50 cm 14044 24,0 (14,8) 

    13,2 (9,3*) 9540 Tau u/ 50 cm 2 Isoporbiter >5cm 6707 11,4 (14,5) 

9,8 (4,6) 7116 
Drikkeflasker, plast 

(utland) 
3 Tau o/50cm 3001 5,1 (6,0) 

6,4 (6,8) 4657 Isoporbiter >5cm 4 Matemballasje (plast) 2885 4,9 (6,1) 

5,8 (3,1) 4229 
Drikkeflasker, plast 

(Norge) 
5 Pakkebånd, strips 2876 4,9 (5,5) 

5,6 (5,2) 4069 Tau o/50cm 6 
Drikkeflasker, plast 
(utland) 

2726 4,7 (3,9) 

5,2 (6,8) 3803 Flaskekorker (på farten) 7 
Drikkeflasker, plast 
(Norge) 

2692 4,6 (4,3) 

3,6 (3,0) 2623 Matemballasje (plast) 8 Flaskekorker (på farten) 2509 4,3 (3,8) 

3,2 (4,6) 2321 
Lokk/korker 

(husholdning) 
9 Lokk/korker 1827 3,1 (2,7) 

2,4 (1,3) 1768 Andre plastkanner 10 Sildekork 1561 2,7 (1,6*) 

2,2 (2,6) 1579 Pakkebånd, strips 11 Andre plastkanner 1257 2,1 (2,0) 

1,7 (1,8) 1265 
Emballasje (bad, 

vaskerom) 
12 Plastposer 1001 1,7 (2,9) 

3,5 (3,6) 1259 Kavler/garnkuler 13 
Emballasje (bad, 
vaskerom) 

922 1,6 (2,1) 

1,9 (1,9) 1253 Oppvaskmiddelflasker 14 Bomullspinner 921 1,6 (1,2) 

1,7 (9,6) 958 Garnringer, flottører 15 Annet 904 1,5 (1,4) 

 
61,2 (52,0) 23 688  

Total vekt, kg 14 987  38,8 (48,0) 

60,4 (60,7) 72 477  
Totalt antall enheter 58 596  44,7 (39,3) 

47,4 (50,0) 59 269  
Total lengde, m 64 608  52,2 (50,0) 

38,1 (38,8) 59  
Antall ryddeaksjoner 96 61,9 (61,2) 

34,8 (43,0) 49  
Antall ryddesteder 92  65,2 (57,0) 

0,40 (0,32)  
Tettheten, kg/m  0,23 (0,30) 

1,22 (0,64)  
Tettheten, enhet/m  0,91 (0,41) 

0,33 (0,32)  
Kg/enhet  0,26 (0,30) 

1 228 (784)  
Enheter per aksjon  610 (321) 
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9 Kildene til forsøpling, analyser og 

kommenterer om forebygging 
 

Det er fire hovedkategoriene på ryddeskjemaet i forhold til hvor avfallet stammer fra. Funnene fra de fire 

kategoriene blir nærmere beskrevet i de følgende avsnittene, sammen med de summerte tallene for 2020. For 

mer informasjon om kategoriene, se kapittel 6 og 6.2.  

9.1 ”På farten”   
 

Noe av avfallet i denne kategorien kan bevege seg over store avstander, slik som drikkeflasker, men det kan 

også være kortreist avfall. Fellesnevneren er at dette er avfall som «mistes» når folk er på farten, og som ofte 

finnes i nærområdene til bebyggelse, ved veier, turstier, utfluktssteder og befolkningsnære områder. Selv om ikke 

alt dette havner i havet, viser det at det finnes et potensiale for både holdningsendringer og gode løsninger 

lokalt/regionalt når det gjelder å unngå forsøpling. 

Tabellen nedenfor viser alle kategoriene på skjema, sortert etter antall funn summert. Prosentandel er ut fra alle 

artikler, og endring fra 2019 er på antall. Det totale antallet enheter ryddet har gått opp med 47,2% 
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1 Drikkeflasker, plast (utland) 3 665  3 515 2 017 645 9 842  7,5 4947 5,6 98,9 

2 Drikkeflasker, plast (Norge) 2 649 1 562 2 098 612 6 921 5,3 4224 4,7 63,8 

3 Flaskekorker 1 996 1 462 2 351 503 6 312 4,8 5120 5,8 23,3 

4 plastposer 316 222 1 095 219 1 852 1,4 1817 2,0 1,9 

5 Take away emballasje 341 169 640 120 1 270 1,0 462 0,5 174,9 

6 Snusbokser 336 223 412 114 1 085 0,8 813 0,9 33,5 

7 Drikkebokser 339 134 315 79 867 0,7 612 0,7 41,7 

8 Glassflasker 366 122 286 57 831 0,6 744 0,8 11,7 

9 Sko 289 135 243 70 737 0,6 669 0,8 10,2 

10 Lightere 289 171 220 20 700 0,5 732 0,8 -4,4 

11 Engangsdekketøy 200 86 232 67 585 0,4 408 0,5 43,4 

12 Klær 69 34 105 25 233 0,2 206 0,2 13,1 

13 Tobakk/røykpakker 2 7 35 95 139 0,1 341 0,4 -59,2 

14 Engangsgrill 23 8 48 4 83 0,1 23 0,0 260,9 

 SUM 10 880 7 850 10 097 2 630 31 457 24 21118 23,7 49,0 

 Andel per kommune 34,6% 25,0% 32,1% 8,4% 100%     

Tabell 9.1. Oversikt artikler fra «på farten» i 2020 i Lofoten, sammenlignet med 2018 og 2019. 
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Av de enheter avfall som oppstår når man er «på farten» er det klart flest drikkeflasker i plast som kommer på 

avveie. De med design som vi ikke kjenner fra norske forhandler har klar størst økning av de to, med 99% flere 

enn fra året før. Deretter følger korker til drikkeflasker, som det også er ganske mange av. Engangsgriller er den 

artikkelen som har økt mest, med 261% økning, men var ganske få i utgangspunktet. Antallet take away-

emballasje har også økt mye, med 175%. Selv om antallet enheter har økt, er det to artikler det er funnet færre 

av, og det er tobakk-/røykpakker og lightere.  

9.1.1 Drikkeflasker i plast  

Ettersom drikkeflasker er en unik indikator på om avfallet kommer langveis fra (utlandet) eller oppstår i Norge, og 

fordi det er en relativ stor andel av denne artikkelen, har vi valgt å se nærmere på denne. Plast drikkeflasker 

utgjør over halvparten av de funn som er klassifiserte under «på farten» og 12,7% av de totalt funn (tabell 18). 

Dette følger en lignende trend som 2019 og 2018.  

I tabellen nedenfor ser man at antall registrerte plastflasker var ganske stabil mellom 2011 og 2015, mens 

andelen av totalfunn økte, ved unntak av en liten nedgang fra 2014 til 2015. I tidsrommet 2015-2018 følger antall 

plastflasker og andel av totalfunn samme kurve, der begge har høyest registreringen i 2017. Deretter synker 

andelen flasker av totalfunn, selv om antallet øker kraftig. Den største økningen var fra 2019 til 2020, der 2020 er 

det året hvor det er flest registrerte plastdrikkeflasker. Figuren viser også trendlinjene (stiplede linjer) og at de ikke 

beveger seg parallelt, men viser derimot at selv om antallet ryddeaksjoner øker, flater kurven for andelen flasker 

ut, selv om det er ryddet flere flasker.  

 

Figur 9.1. Antall plastflasker (/1000), andel plastflasker av totalfunn (%) og antall ryddeaksjoner (/10) i Lofoten 
tilbake til 2011 
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Av kommunene er det ryddet flest flasker i Moskenes, etterfulgt av Flakstad, Vestvågøy og Vågen. Funnene 

følger et lignende mønster når man beregner andelen flasker som er registrerte versus antall aksjoner per 

kommune. I Moskenes og Flakstad er det klart flere drikkeflasker fra utlandet enn fra Norge, mens det i 

Vestvågøy og Vågan er nesten like mye. Dette skyldes at det er flere ryddeaksjoner på yttersida i Moskenes og 

Flakstad, hvor storhavet kommer inn. Dataene styrker også at forsøplingen kommer langveis, ettersom den 

korrelerer negativt med hvor det bor flest folk. Flakstad og Moskenes har mye færre innbyggere enn Vestvågøy 

og Vågan. 

I fig. 9.3 visers fordelingen enda tydeligere når man skiller mellom yttersida og innersida. Av diagrammet kan man 

se både at det er flest drikkeflasker som er registrerte på yttersida, og at det er flere med utenlandsk design enn 

med norsk design.  

På innersida har forholdet mellom utenlandske og norske flasker vært ganske stabilt, og søylene følger samme 

mønster. I 2020 er det litt flere utenlandske flasker på innersida enn yttersida. Det kan betyr at lokale/regionale/ 

norske kilder av drikkeflasker i plast på avveie har blitt redusert, men her spiller også ryddelokasjonene inn og 

skaper noe usikkerhet. 

På yttersida følger også søylene for norske og utenlandske flasker hverandre, og det må bety at det er en 

blanding mellom norske og utenlandske flasker på de ulike ryddestedene, men med en hovedvekt av 

utenlandske. Av søylene ser man at funn av de utenlandske flaskene har økt mer fra 2019 til 2020 enn de 

flaskene av norsk opprinnelse. Dette stryker tanken om at kildene til langreist avfall ikke har endret seg 

tilsvarende de norske per i dag.  

Det kan også nevnes at hvor langt disse flaskene har reist, kan være vanskelig å beregne da man ikke vet om 

forsøplingen er landbaserte eller fra skipsflåten. Det er også et usikkerhetsmoment her er hvor lenge de har vært 

på «reise» før de havnet på strendene.  

I fig. 9.4 er også andelen av totale funn fremstilt grafisk. Når vi se på forholdet mellom utenlandske og norske 

flasker er det forventet at forskjellene skal øke fordi vi har tro på at forebyggende tiltak vil virke og at det dermed 

blir færre norske flasker på avveie over tid. I følge Infinitum blir 90% av flasker og bokser pantet i Norge i 2019. 
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Figur 9.2. Plast drikkeflasker analyse per kommune. (a) antall registrerte; (b) andel av total aksjoner i kommunen (c) 
andel av totalt funn i kommune. Mørk farge er utalandsk flaske og lys er norsk  
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Figur 9.3. Drikkeflasker fordelt på design og yttersida vs innersida i perioden 2015-2020  

 

  

Figur 9.4. Forskjell i utenlandske og norske plast drikkeflasker på yttersida og innersida av Lofoten tilbake til 2018. 

 Plast drikkeflasker er andel av totalfunn fra hver sida av Lofoten. 

9.1.2 Plastposer 

Plastposer på avveie har nesten blitt et symbol på plastforsøpling, men faktum er at det er svært få som blir 

registrert ryddet langs kystlinja i Lofoten. Antall plastposer utgjør kun 1.4% av de totalt funn i 2020. Antallet 
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registrerte plastposer har minket fra 2011 til 2014, men siden 2015 har antallet økte. Dette skyldes at omfanget av 

ryddingen har økt relativt tilsvarende. Om man derimot ser på andelen plastposer av totalfunn, er trenden at det 

er færre plastposer som blir funnet og ryddet, og antallet har blitt reduserte med omtrent to tredjedeler siden 2011 

(fig. 9.5) 

 

Figur 9.5. Sammenligningen mellom antall plastposer (/1000), andel plastflasker av totalfunn (%) og antall 
aksjoner i Lofoten tilbake til 2011. 

 

 

Figur 9.6. Andelen av plastposer registrerte av totalt funn og andel per aksjon i hver kommune i Lofoten 2020. 

 

I 2020 var det flest plastposer registrert i Vestvågøy kommune, etterfulgt av Moskenes, Flakstad og Vågen (fig 

9.6). Ved å se på andel av totalt funn og andel per aksjon i hver kommune, er det størst andel registrerte i 

Vestvågøy, etterfulgt av Vågan og Moskenes og Flakstad som er nesten det samme. Denne trenden korrelerer 

med fordelingen av ryddeaksjoner i hver kommune og befolkningstetthet. 

Ifølge fordelingen av funnene mellom yttersida og innersida over tid (fig. 9.6) kan det tyde på at plastposene er 

kortreiste, da det er funnet flere på innersida enn yttersida hvert år. Årsaken til dette er sannsynlig at det er flere 

tettsteder og befolkede område på innersida.  
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Andelen på yttersida har holdte seg ganske stabil siden 2014, med et gjennomsnitt på 1,6%. På innersida var det 

en stor økning fra 2015 til 2016, men siden 2016 har andelen blitt redusert til en tredjedel. Årsaken til dette kan 

være at det totale mengden plastposer på avveie blir mindre hvert år.  

 

Figur 9.7. Andelen av plastposer registrerte på yttersida og innersida av Lofoten 2020. 
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9.2 Husholdning 
 

Antall artikler som er registrert under kategorien «husholdning» økte med 32,1% siden i 2019, og økningen var 

dermed mindre enn økningen av den totale mengden registrerte enheter (47,2%). Det kan tyde på at det har blitt 

mindre avfall på avveie fra denne kilden. Bryter man dette ned på hver artikkel, så har alle artikkeltyper gått ned 

og andel av totalfunn fra 2019, bortsett fra matoljeflasker og spraybokser som har hatt en marginal økning.  

Av artikler innenfor husholdning er det matemballasje i plast det er mest av, med nesten en tredjedel av alle 

husholdningsenheter. Deretter følger diverse lokk/korker (ikke drikkeflaskekorker), samt emballasje fra 

bad/vaskerom. Med emballasje fra bad/vaskerom menes produkter benyttet til kosmetikk/ kroppspleieprodukter, 

og emballasje fra rengjøringsmiddel som oftest er å finne på et bad eller vaskerom. 

Tabellen nedenfor viser alle kategoriene på skjema, sortert etter antall funn summert. Prosentandel er ut fra alle 

artikler, og endring fra 2019 er på prosent av antall.  
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Matemballasje (plast) 1257 795 2350 1106 5508 4,2 3794 4,3 45,2 

Lokk/korker 1363 671 1800 314 4148 3,2 3492 3,9 18,8 

Emballasje (bad, 
vaskerom) 

602 309 986 284 2181 1,7 1749 2,0   24,7 

Bomullspinner 385 300 863 234 1782 1,4 1544 1,7 15,4 

Matoljeflasker 619 264 366 85 1334 1,0 535 0,6 149,3 

Spraybokser 350 169 215 29 763 0,6 449 0,5 69,3 

Våtservietter 53 78 185 49 365 0,3 361 0,4 1,1 

Lyspærer 49 43 49 10 151 0,1 171 0,2 -11,7 

Elektronikk 25 38 31 4 98 0,1 177 0,2 -44,6 

Bind/tampong 6 5 28 5 44 0,03 127 0,1 -65,4 

SUM 4709 2672 6873 2120 16374 12,5 12399 13,9  32,1 

Andel kommune 28,8% 16,3% 42,0% 12,9% 100%     

 

Tabell 9.2. Oversikt artikler fra «husholdning» i 2020 i Lofoten, sammenlignet med 2018 og 2019.    

 

Den artikkelen det har vært størst økning av i antall funn er matoljeflasker. Matoljeflasker er typisk en enhet som 

er å finne på yttersiden, og selv om den har kommet mer i det norske kjøkken etter hvert, er det nok andre 

kulturer som har større forbruk. Spraybokser har også gått opp mye, men begge disse artiklene har en lav andel i 

utgangspunktet. 

Det er også noen artikler som det er funnet færre av på tross av mange flere artikler registrert, og spesielt 

lyspærer er det interessant å se at har gått ned. Det samme gjelder elektronikk og bind/tamponger, men antall 

funn var her også i utgangspunktet lavt.  
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Når man samler alle plastemballasje (matemballasje, emballasje fra bad og vaskerom, lokk/korker og 

matoljeflasker) utgjør dette drøye 80% av total andel av husholdningsenheter. 

Det er en økning i antall enheter på 27,3% siden i fjor, men dette er likevel lavere enn det totale antall enheter 

som økte 47,2%. 

Fordelingen av emballasje, når emballasje fra bil og båtpleieprodukter er med, er fremstilt i figur 9.8. Siden 2019 

er det registrert nesten dobbelt så stor andel på matoljeflasker. Der matemballasje beholder andelen, til fordel for 

reduksjon hos de andre emballasjekategoriene. Av matoljeflaskene så er 64% av 1334 funnet på yttersida og 

82% på steder som er ryddet tidligere. 

 

Figur 9.8 Fordeling av ulike kategorier av emballasje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.9 Andel plastemballasje fra 
husholdning kategori av totalt funn (%) 
i Lofot-kommune siden 2019, fordelt 
per kommune.  

 

 

I 2020 var det høyeste antallet av plastemballasje og andel av totalt funn registrert i Vestvågøy, etterfulgt av 

Moskenes, Flakstad og Vågan (fig. 9.9). Forskjellen kommer nok også fra antall ryddeaksjoner som er 

gjennomført. Det kan også være en indikasjon på at det marine avfallet kommer langveis fra, ettersom den ikke 

samsvarer med hvor det bor flest folk. 
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9.2.1 Bomullspinner 

Bomullspinner er et eksempel på hvor produsentene har tatt ansvar og byttet kjernen fra plast til papp. Derfor er 

det interessant å se om antall bomullspinner har gått ned på steder hvor det er ryddet tidligere (fig. 9.12). Det er 

med andre ord en forventning om at det blir færre funn av bomullspinner på de stedene hvor det er 

vedlikeholdsrydding. Selv om andel av totalt funn økte fra 2017 – 2020, er det også økt ryddeaktivitet og dermed 

er det naturlig at det totale antallet øker, mens prosentandelen derimot går ned.  

 

Figur 9.10 Antall funn av bomullspinner og andel av totale funn i perioden 2016-2020 

 

9.3 Bedrifter 
 

Antall registrerte enheter fra bedrifter har økt med 50,3% siden 2019, og det er litt større økning enn det totale 

antallet registrerte enheter, som økte med 47,2%.  

Tabellen nedenfor viser alle artikkeltypene på skjemaet, sortert etter antall funn summert. Prosentandel er ut fra 

alle artikler, og endring fra 2019 er på antall enheter ryddet.  

Under bedrifter er det mange fiskerrelaterte artikler som sees på under avsnitt 9.3.1 Fiskerirelatert avfall 

De artiklene man finner mest av innenfor denne kategorien er korte tau under 50 cm, med en andel på 18%. 

Antall funn av korte tau har også økt med 67,7% fra 2019.  Deretter følger isopor over 5 cm, som har hatt en 

nedgang i andel fra 11,4% i 2019 til 8,7% i 2020, og sildekork som tidligere lå under garnringer og flottører. Den 

største økningen fra 2019 er noe overaskende stripsbunter, men en økning på 404,3%. Men heldigvis er antallet i 

utgangspunkt ganske lavt, men 60 av disse ble rapportert på en ryddelokasjon. Andre artikler som har økt mye er 

biomedier/rensefiltre, agnemballasje og grønne fruktkasser. 
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Bedrifter 
(næringsliv) M

o
sk

e
n

e
s 

Fl
ak

st
ad

 

V
V
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Sum A
n

d
el

 (
%

) 

A
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2
0

1
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2
0

1
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E
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2
0
1
9
, 

%
  

Tau u/ 50 cm 3735 2172 14419 3259 23585  18,0 14322 16,1 67,7 

Isoporbiter > 5 
cm 2461 2535 4971 1398 11365  8,7 10149 11,4 12,0 

Sildekork 4697 4922 1583 77 11279  8,6  ---  

Tau o/50 cm 1700 846 3831 694 7071  5,4 5050 5,7 40,0 

Pakkebånd, 
strips 689 567 2646 553 4455  3,4 3375 3,8 32,0 

Andre 
plastkanner 1320 511 803 391 3025  2,3 1423 1,6 112,6 

Oppvask- 
middelflasker 946 441 645 80 2112        1,6 

1425 
 1,6 48,2 

Kavler/garnkuler 912 402 401 49 1764  1,3 2277 2,6  

Garnringer, 
flottører 645 371 577 51 1644  1,3 5768 6,5 -22,5 

Olje-
/bensinkanner 414 233 442 215 1304  1,0 803 0,9 -71,5 

Sprengtråd 
(nonel) 393 169 589 136 1287  1,0 711 0,8 62,4 

Presenning/ 
plastduker > 1 

m2 300 52 448 62 862  0,7 456 0,5 81,0 

Trålnett/ 
Snurrevad < 1 

m2 247 158 332 87 824  0,6 588 0,7 8,0 

Fiskekasser 348 131 216 80 775  0,6 442 0,3 40,1 

Garn> 1 m2 200 81 345 41 667  0,5 524 0,6 27,3 

Landbruksplast 36 62 345 213 656  0,5 599 0,7 9,5 

Plastpellets 164 327 110 29 630  0,5 657 0,7 -4,1 

Sorte rør 151 106 221 68 546  0,4 661 0,7 -17,4 

Bøyer, blåse 156 108 204 51 519  0,4 827 0,9 -37,2 

Garn< 1 m2 97 224 151 31 503  0,4 338 0,4 48,8 

Fiskeline 90 38 305 45 478  0,4 244 0,3 95,9 

Trålnett/ 
Snurrevad > 1 

m2 106 80 154 58 398 0,3 331 0,4 20,2 

Fiskehansker 129 32 201 26 388 0,3 231 0,3 68,0 

Agnemballasje 71 35 255 5 366 0,3 135 0,2 171,1 

Grønne 
fruktkasser 181 49 73 16 319 0,2 128 0,1 149,2 

Stripsbunt 30 26 99 77 232 0,2 46 0,1 404,3 

Biomedier 
/rensefiltre 17 1 55 86 159 0,1 

56 
 0,1 183,9 

Rør Fra oppdrett 43 29 59 16 147 0,1 203 0,2 -27,6 

SUM 20278 14708 34480 7894 77360 59,1 51471 58,2  

Andel kommuner 26,2% 19,0% 44,6% 10,2% 100%     

Tabell 9.3. Oversikt artikler fra «bedrifter» i 2020 i Lofoten, sammenlignet med 2018 og 2019. 
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9.3.1 Fiskeri og fangstredskap 

Fiskerirelatert avfall ligger under bedriftsavfall, men det kan selvsagt også være mistet/kastet etter fritidsfiske 

og/eller på fisketurer som opplevelsestur for turister, men det meste av fisket er av profesjonell art. Det kan 

nevnes at oppdrettsanlegg og notbøteri er nevnt som potensielle kilder til eksempelvis korte taustumper. 

 

Hele 67,7% av bedriftsavfallet kommer fra fiskerirelatert avfall, og de er en ganske stor andel. Funnene utgjør 

40.3% av totale funn i Lofoten, som er en økning på 4% siden 2019 (tabell 17). Den økningen kan nok tilskrives at 

det registrert mange flere sildekork enn tidligere, og noe flere korte tau, samt at det er funnet færre enheter av 

andre artikler og kategorier.  

Andelen av avfall som knyttes til fiskeri i perioden 2011-2020 er ganske stabil, men trenden er stigende (fig 9.11) 

Dette er ikke uventet ettersom fiskerirelatert avfall faktisk skje på havet, og ikke like mye grad er en landbasert 

kilde som lekker ut i det marine miljø. Et forhold som også spiller inne er at det har blitt registret en mye større 

andel artikler enn vekt og antall ryddeaksjoner kunne tilsi ut fra tidligere erfaring, og at flere av disse aksjonene er 

gjennomført av proffryddere.   

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Snitt 

Andel 29% 27% 30% 34% 28% 39% 32% 31% 36,3% 40,3% 31,8 

Tabell 9.4. Oversikt artikler fra «bedrifter» i 2020 i Lofoten, sammenlignet med 2018 og 2019. 

 

Figur 9.11 Andel fiskerirelatert av totale funn siden 2011 i Lofoten. 

 

Ifølge fordelingen i fig 9.12 utgjør korte tau under 50 cm nesten halvparten (45,0%) av det fiskerirelaterte avfallet 

alene, som er det samme som i 2019 (44%).  Sildekort er en artikkel som er ny i år, og står for 22% av funnene. 

Om man legger til «garnringer/flottører, som sildekorkene tidligere lå under, så er man oppe på 25% totalt. Dette 

er en økning fra 2019, da denne kategorien utgjorde 18%. Legger man til lange tau over 50 cm, som utgjør 13%, 

så er funnene av andre fiskerirelaterte artikler ganske få.  
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Figur 9.12 Fordeling artikler fra fiskeri (bedrift) i 2020 i Lofoten. 

Fordeler man funnene etter kommune, så er det flest funn i Vestvågøy kommune og minst i Vågan, og det 

stemmer også overens med prosentandelen av det totale antallet ryddede enheter. Om man tar høyde for antallet 

ryddeaksjoner, ser man at det er Moskenes som har høyest antall enheter per aksjon, og det er ikke 

overraskende ettersom store deler ryddestedene i Lofotodden Nasjonalpark ligger der.  

 

 

Figur 9.13. Andel fiskerirelatert av totale funn og antall fiskerirelatert enheter i 2020, fordelt per kommune 
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Skiller man mellom yttersida og innersida av Lofoten (tabell 9.4), er fordelingen av fiskerirelatert avfall henholdsvis 

56,4% og 43,6%. Andelen av de totale funn er omtrent like på både yttersida (40,6%) og innersida (39,5%), men 

ut fra antall enheter tellet sett opp mot distansen som er ryddet, er det flere enheter per meter ryddet på yttersida 

enn på innersida. Det er også mange flere enheter ryddet per aksjon.   

YTTERSIDA  INNERSIDA 
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sk
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, %
 

18,6 13,4 86,4 Sildekork 9718 1 Tau u/ 50 cm 14044 59,5 24,0 26,8 

18,2 13,2 40,5 Tau u/ 50 cm 9540 2 Tau o/50 cm 3001 42,4 5,1 5,7 

7,8 5,6 57,6 Tau o/50 cm 4069 3 Sildekork 1561 13,6 2,7 3,0 

2,4 1,7 71,7 Kavler/garnkuler 1265 4 Oppvaskmiddelflasker 859 40,7 1,5 1,6 

2,4 1,7 59,3 Oppvaskmiddelflasker 1253 5 Garnringer, flottører 686 41,7 1,2 1,3 

1,8 1,3 58,3 Garnringer, flottører 958 6 Kavler/garnkuler 499 28,3 0,9 1,0 

1,0 0,7 68,0 Fiskekasser 527 7 Garn> 1 m2 385 57,7 0,7 0,7 

0,9 0,6 55,5 Trålnett/Snurrevad 
mindre enn 1 m2 

457 8 Trålnett/Snurrevad 
mindre enn 1 m2 

367 44,5 0,6 0,7 

0,6 0,4 60,1 Bøyer, blåse 312 9 Garn< 1 m2 349 69,4 0,6 0,7 

0,5 0,4 42,3 Garn> 1 m2 282 10 Fiskekasser 248 32,0 0,4 0,5 

0,5 0,4 57,9 Fiskeline 276 11 Agnemballasje 222 60,7 0,4 0,4 

0,4 0,3 53,6 Fiskehansker 208 12 Trålnett/Snurrevad 
større enn 1 m2 

221 55,7 0,4 0,4 

0,3 0,2 44,3 Trålnett/Snurrevad 
større enn 1 m2 

176 13 Bøyer, blåse 207 39,9 0,4 0,4 

0,3 0,2 30,6 Garn< 1 m2 154 14 Fiskeline 201 42,1 0,3 0,4 

0,3 0,2 39,3 Agnemballasje 144 15 Fiskehansker 180 46,4 0,3 0,3 

56% 40,6%  Sum enheter 29339  Sum enheter 23030  39,5 43,9 

           

  0,455 Tetthet 
(enheter/m) 

  Tetthet 
(enheter/m) 

 0,356   

  465,6 Enhet/ryddeaksjon   Enhet/ryddeaksjon  247,6   

  22,7% Andel av 
registrerte enheter 

i Lofoten (%) 

  Andel av 
registrerte enheter 

i Lofoten (%) 

 17,6%   

 

Tabell 9.5. Fiskerirelaterte enheter registrerte i Lofoten fordelt på yttersida og innersida Lofoten i 2020. 

Den største forskjellen mellom yttersida og innersida var artikkelen sildekork, hvor funnene på yttersida stod for 

86% av alle funnene. Det er også interessant å se at det er flest korte tau på innersida, men det er flest lange tau 
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på yttersida. Det er også flest garn, uansett størrelse, på innersida. Kavler, garnkuler, garnringer og flottører er 

det flest funn av på yttersida. De samme gjelder for fiskekasser.  

9.4 Annet 
 

Antallet registrerte enheter under «annet» har nesten ikke økt siden 2019. Økningen utgjør kun 2,2% noe som er 

mye lavere enn den økningen som det totale antallet registrerte enheter, der økningen var på 47,2%. Andelen har 

også gått ned i samme tidsrom, fra 6,5% i 2019 til 3,5% i 2020.  Det er nedgang i de fleste artikler bortsett fra 

bøtter og bruskasser, som har økt betraktelig siden 2019. 

De andre artiklene utgjør ganske små andeler og det er gledelig å se at det er funnet færre batterier og sprøyter.   
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Annet 1 116 931 268 1316 1,0 1239 1,4 6,2 

patronhylster
/-kjerne 

257 305 554 197 1313 1,0 1438 1,6 -8,7 

Bøtter 434 188 349 43 1014 0,8 499 0,6 103,2 

jern/ 
metalldeler 

211 79 332 47 669 0,5 863 1,0 -22,5 

Emballasjepla
st bil-/ 

båtpleie, 
garasje) 

154 112 367 29 662 0,5 654 0,7 1,2 

veistikker 77 78 171 54 380 0,3 421 0,5 -9,7 

Bruskasse 88 20 61 3 172 0,1 64 0,1 168,8 

dekk 37 18 53 11 119 0,09 136 0,2 -11,8 

bildeler 8 7 43 32 90 0,07 103 0,1 -12,6 

sprøyter 24 8 19 5 56 0,04 197 0,2 -71,6 

oljefat 6 8 26 9 49 0,04 68 0,1 -27,9 

Batteri, vanlig 15 8 19 3 45 0,03 72 0,01 -37,5 

Batteri 
(bil/båt) 

0 0 4 1 5 0,004 8 0,01 -37,5 

SUM 1313 947 2929 702 5890 3,5 5762 6,5 2,2 

Andel 
kommune 

22,3% 16,1% 49,7% 11,9% 100%     

Tabell 9.6. Oversikt artikler fra «annet» i 2020 i Lofoten, sammenlignet med 2018 og 2019. 

Antallet dekk er en artikkel som antas er lett å telle nøyaktig. Dekk er også en artikkel som det er interessant å 

følge ettersom det er mulig å levere dekk (uten felg) gratis til forhandlere. Nå er det også noe gjenbruk av dekk på 

brygger og kaier, men i utgangspunktet burde de ikke komme på avveie. 85 av dekkene er funnet på tidligere 

ryddede steder.  

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall dekk 45 70 54 38 64 69 91 133 136 119 

Tabell 9.7. Oversikt over antall dekk funnet på strand- og kystrydding 2011-2020 

 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2020 
 

49 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

9.5 Andre funn, uvanlige artikler og andre kommentarer 
 

Gjennom ryddeaksjonene så har det blitt registrert ulike gjenstander som er påført de ulike skjemaer. Disse 

kommentarene er på ført og når det er flere rapporteringer er dette blant annet grunnlaget for å evaluere om det 

trengs endringer på skjema. I år er det kun 3 artikler som er påført på flere skjema. Mens det er mange flere med 

bare en oppføring. På skjema er det også mulig å påføre rare gjenstander, og tabell 9.9 viser en oversikt over hva 

som er funnet i 2020. 

 

 

 

Tabell 9.8. Andre artikler registrerte på registreringsskjema under kildekategorien "annet". 

 

Rare ting Hvor? 

Hel basketball Refsvika, Moskenes 

Flaskeposten fra Ekofisk Gerdvika, Moskenes 

Kåpe, sovepose, sofa puter under en stein Stokkvika, Tuv, Moskenes 

Rar penn av utenlandske opphav Vareid, Flakstad  

Frontdelen av en forskningsrakett Vestervika, Flakstad 

Ei tissepotte og ei plastslegge Kvalvika, Flakstad 

Gardin Skjelfjord (østside) 

Russisk Shampo Lamholmen/ Korshavn, Fredvang, Flakstad 

Flaggline Vikten, Flakstad 

Elektronisk tenner for lysarmatur Stokkvika nord, Flakstad 

Stor sprayboks med kinesisk påskrift og bilder av insekter 

(insektspray?) 

Delpsmarka, Vågan 

Barbiedukke med mosegrodd hår Holsneset, Kuholmen, Holsøy, Leknes, 

Vestvågøy  

Babycall Holsneset, Kuholmen, Holsøy, Leknes, 

Vestvågøy  

Gammel tresko til dame Mjånesbukta, Flakstad 

En blikk-gjenstand sirkelformet. Lignet i størrelse på en 

tallerken, men med en lokk oppå. Feste sammen. Hulrom inni. 

Ytter Voie, Vestvågøy 

Understell til gammel barnevogn og skvettlapp til lastebil Sennesvik, Vestvågøy 

Andre artikler Antall 

Flere plastbiter/mikroplast/ uidentifiserbart plastbiter 8 

Tannbørste 4 

Malekost 3 
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Stor plast klump med innstøpte små plastkuler Æsholman Naturreservat, Vestvågøy 

Dobørste Hjellvoll, Vestvågøy 

en signallykt til oppdrettsanlegget. Oksen v/ Arvika, Vestvågøy 

Håndveske, kokeapparat, solstoler, søppeldunk lokk 4m2 Hjellvoll, Vestvågøy 

Fryser Storhella (Sennesvik-Finstad), Vestvågøy 

Korona maske/ munnbind Uttakleivstranden, Vestvågøy 

«Trålbobbiser» Malnes/Vikjord, Vestvågøy 

En smokk Malnes syd, Vestvågøy 

Massevis sko/sandaler Reistet, Eggum, Vestvågøy 

Enomort mange sko Reistet, Eggum, Vestvågøy 

En sommerfugllarve i en regnjakke Bakjordsøya, Buøya, Hestøya, Vestvågøy 

Gammel dataskjerm og rester av et gammelt kjøleskap- mye 

isolasjonsbiter 

Litlegjeva, Vestvågøy 

Spraykanne med giftig og brannfarlig symbol – lot ligge. 

Maursyre 

Sandøya og Laukøya, Vestvågøy 

En gamle fordmotor Båtnesset ved Børvågen, Vågan  

«Flaskepost med brev fra 1 klass utenfor Fauske Storlya, Børøya, Lyngvær 

 

Tabell 9.9Rare ting registrerte på registreringsskjema 

 

Det er også gjort 1 funn av følgende artikler; skumplast (flak og biter), tissepotte, kondom, malerkost, del av 

vannpumpe, sitteunderlag, kaffekapsler, plastspade, plastform fra barnehage, saltsekk/hvitsekk, avis, bit av MDF-

plate, stolsete, kleshenger, termoskopp, gavebånd, skurebørste, kam, babysmokk, fryser, plastkurver, doring, 

dobørste og del av sykkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kystvakten losser avfall fra 

yttersida. 
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10 Døde dyr 
 

Tabell 10.1 viser en oversikt over hvilke døde dyr som ble rapportert inn. Ut fra denne oversikten er det 16 mus 

som er døde ved at de har kommet seg inn i plastkanner og enten druknet eller ikke kommet seg ut igjen.  

Det er helt naturlig at man finner døde dyr når man er ute på tur i fjæra, og bare noen får av de dyrene hadde en 

synlig dødsårsak knyttet til marin forsøpling.   

 

Dato 

Type dyr / fugl / 

fisk 

Levende/ 

satt fri / 

død 

Type avfall det ble satt 

fast i  

23.05.2020 Måse Død - 

«Hele året» Måke Død - 

«Hele året» Fugl Død - 

«Hele året» Sel  Død - 

24.05.2020 Sel Død -- 

11.06.2020 2 mus Død I en plastkanne 

09.06.2020 Mus Død Flaske  

8.6.2020 Oter Død Kun skinn igjen, men 

lå ved plastikk 

04.06.2020 3 mus Død Plastflaske  

28.05.2020 Oter Død -- 

22.05.2020 6 mus Død Plastkanne 

20.05.2020 4 mus Død Oppvaskmiddelsflaske 

                                        Tabell 10.1 Døde dyr registrerte på registreringsskjema 

 

 

 

 

 

 

 

RIP oter. 
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11 Tiltak for å hindre forsøpling 
 

Tallene som er benyttet til registrering i Lofoten er grunnlaget for de forebyggende tiltakene som gjøres. 

For å i det hele tatt legge til rette for rydding av frivillige og proffryddere er det viktig å få etablert en infrastruktur 

som legger til rette for dette. Med infrastruktur menes her både plassering av ansvar (mandat) og 

finansieringsløsning som gjør administrativt arbeid tidsbesparende.  

Det viktigste tiltak for å hindre eierløst marint avfall er faktisk at det finnes godkjente mottak for avfall. Ved god 

tilrettelegging for levering av avfall, kommer ikke avfallet på avveie i utgangspunktet. Her er jo avfallsbransjen 

selvskreven, men også kommunal- og privatsektor er viktig ettersom de tilrettelegger og har utgifter i forhold til 

utplassering av oppsamlingsenheter i eksempelvis i det offentlige rom, på populære utfartssteder (turister) og på 

havner/kaier.  

I Norge er det pålagt husholdningsrenovasjon for alle husstander, jfr. Forurensningsloven § 30, som fører til at det 

er lite sannsynlig at de største mengder avfall kommer fra fastboende, selv om vind og vær av og til kan velte 

avfallsdunken og avfallet blåses utover. 

Lover og regler er derfor et viktig element, men også kommune og Statsforvalter som følger opp at disse blir fulgt 

ved revisjoner på eksempelvis byggeplasser, i landbruket og ved annen næringsaktivitet fysisk, eller ved kontroll 

av kvitteringer for levert avfall.   

Tilrettelegging, holdninger og «riset bak speilet» går dermed hånd i hånd for å løse problemet med både 

forsøpling og marin forsøpling. Når tiltak virker vil mengden avfall til forsøpling avta eller «tilstoppes» og man kan 

derfor definere problematikken rundt marint avfall som «ferskvare». Dette er viktig poeng når man skal planlegge 

langsiktig.   

CUL og LAS har jobbet med marin forsøpling i 10 sesonger, og mye begynner å ta form også på den 

forebyggende siden. Nedenfor følger en oversikt over tiltak som både er utført og som pågår. 

Avfall som oppstår når man er på farten: 

• Bevisstgjøring av folk i bil gjennom samarbeid med trafikkskoler og russ. 

• Gjenglemte hundeposer. 

Avfall fra husholdninger (som ikke er fast bolig): 

• Det utredes for renovasjon også for fritidsboliger 

• Lofoten Havn og Vågan Havn har med sine respektive eierkommuner inngått samarbeid med lokale 

aktører for innsamling av farlig avfall, og øker kapasiteten på restavfallscontainer etter behov, f.eks 

Lofotfiske. 

• Det er satt ut flere underbakkenanlegg og toalett for turister i pressområder. Der LAS har bistått i 

prosjektet med koordinering av dette. 

• CUL har et kart som viser hvor turister kan levere avfall, tømme bobiltoalett og offentlige toaletter. Her er 

også merket hvor det er satt ut løsning for turister som kommer i fritidsbåt.  

• Dialog med Destinasjon Lofoten og synlighet i deres katalog. 

• Informasjonsmateriell ut mot eiere av fritidsboliger og enheter som benyttes til AirBnB. 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2020 
 

53 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

Næringsliv: 

• Samarbeid med Norges Fiskarlag og Vest-Lofoten VGS (linje for Naturbruk og fiske og fangst) 

• Samarbeid med Lofoten Havn ved å se på koordinering av avfallshåndtering i havn/på kaia. 

• Samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning avd. Lofoten vedr. landbruksplast 

 

Annet:  

• Holdningskampanjer mot ulovlig bålbrenning.  

• DM til alle innbyggere med informasjon om dovett.  

• Foredrag på forespørsel blant annet til skoleverket 

• En tydelig koordinatorrolle hvor man har dialog med eksempelvis kommune, Statens Vegvesen, 

bransjeorganisasjoner som Fiskerlag og Destinasjon Lofoten, samt media. 

Oppsummert kan man si at det er ulike grunner til at man finner forsøpling (makro) i naturen: 

• Uhell, ved avfallet er avglemt eller mistet på tur.  

• Liten bevissthet og kunnskap om egen adferd og/eller bedrift/bransjepraksis slik at uryddighet, sløvhet 

medfører forsøpling av naturen. Vind og vær kan eksempelvis spre plastavfall fra byggeplass og 

landbruk. 

• Usikrede avfallsdunker og bøtter uten lokk på offentlige steder og hos privatpersoner kan bidra til at 

været og/eller dyr sprer avfallet utover.  

• Dumping 

 

Sammen med forebyggende tiltak er det viktig å fortsette ryddearbeidet ettersom synlig forsøpling «avler» mer 

forsøpling. Så lenge det ser fint og rent ut, er barrieren lavere for å kaste eget avfall.  

  

12  Tusen takk 
 

Tusen takk til alle som har bidratt til å gjøre dette mulig.  

Handelens Miljøfond og Kystvakten har bidratt med henholdsvis økonomiske midler og skip med mannskap (med 

masse muskler) 

Toyota Nordvik med sponsor av premie 

Våre leverandører Aqua Lofoten Coast Adventure, In the same boat, Østbø avd. Lofoten, ASVO Vestvågøy, 

Svenn Pedersen Lastebiltransport med transport av folk i RIB og transport av avfall. 

Våre samarbeidspartnere ved Naturbruklinja/fiske og fangst ved Vest-Lofoten VGS, Lofoten Folkehøgskole, 

representanter fra miljøavdelingene i våre respektive kommuner og Hold Norge Rent. 

Samt en stor takk til alle frivillige som har bidratt til å rydde!  
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Vedlegg 1 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. Noen steder har områder som er ryddet for første 

gang, mens andre er ryddet tidligere. På grunn av omfanget av steder, vil dette bli registrert som ett sted. Hvis 

nærmere informasjon behøves, ta kontakt med prosjektleder. 

Moskenes kommune: 

Steder:  

Moskenes 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Yttersi

da 

Akkarvikodden     x       I 

Andøya    x x       I 

Besselvågan   x       x  I 

Bogen, 

Sørvågen 

 x          I 

Bollhaugen, 

Reine 

    x       I 

Bunesstranda x xx    xx xx   x x Y 

Buvågen   x*        x Y 

Coop- Valen     x       I 

Gjerdvika x xx xx xx x      x Y 

Glåpen   x x x       I 

Gravdalsbukta   x  x       I 

Hamnøy (- 

Skagen) 

   x  x      I 

Hell(e)  x x x x       x Y 

Hermannsdalen  x         x Y 

Horseidet  x    xx      x Y 

Kirkefjorden   x x        I 

Kjellsneset x x  x*       x Y 

Kollhellarsanden  

 

X 

 

xx  x x  x    x Y 

Kollhellarsanden 

– Silsandneset 

x   x      x Y 

Silsandneset x x*        x Y 

Kvalvik- myran      x      I 

Kvalvika   x  x  x     I 

Løktodden     x       I 

Moskenesvågen   x  x     x  I 

Ole Nils Øy   x  x       I 
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Steder:  

Moskenes 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Yttersi

da 

Ole Nils Øy-

Toppøya 

    x       I 

Ramsvika   x  x       I 

Refsvika x xx x x xx xx x  xx  x Y 

Reine indre havn          x  I 

Reine ytre havn -

kirkegården 

    x       I 

Soløysletta   x         I 

Stokkvika 

område 

xx xx x xx x      x Y 

Sørholmen     x*       x Y 

Sørvågen, 

bortersida  

    x       I 

Sørvågenvatnet      x       I 

Tindshavna        x    I 

Tindsura    x        I 

Toppøya  x x      x   I 

Torshavn, 

Sørvågen 

 x x         I 

v/Steinberget  x  x x      x Y 

Turtenbakkvika x x xxx        x Y 

Tuv x  x*        x I 

Tuv ytre vestre x  x*        x I 

Vedvika, 

Sørvågen 

  x  x       I 

Vorfjord    x       x I 

Ånstad  x x* x    x   x I 

Ånstadvika  x         x I 

Antall steder 13 17 22 15 23 4 4 2 2 4   

Antall 

ryddeaksjoner 

12 21 22* 16* 25 6 5 2 3 4   
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Flakstad kommune: 

Steder:  Flakstad 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Utilg. 

sted 

Inner/ 

Ytters

ida 

Bottelvika/ 

Nusfjord 

    x       I 

Bø   x         Y 

Fjøsdalen-

Kåkeren 

 x          I 

Flakstadsanden        x  X  Y 

Fredvang   x         Y 

Fredvang-

Finnbyen 

  x   x  x    Y 

Gullrosøya  xx          Y 

Holmhompa      x      I 

Horndalen 

(+Mjåneset) 

xx  x      x X  Y 

Ved Hornet 

(Tjeldneset) 

   xx        Y 

Jusholmen  x          Y 

Justnes  x x     x x   Y 

Kilan         x   Y 

Kvalvika xx x xx x x  x   x x Y 

Lamholmen-

Korshavn 

x           Y 

Lillesandnes    x        Y 

Mørkveden  x          I 

Myrland    x        Y 

Nappstraumen, 

Andopen-

Moneset- 

Storbåthellaren 

x 

x          

I 

Nappstraumen, 

Myrskjeran 

           I 

Nappstraumen, 

Rakvika 

           I 

Nappstraumen, 

Seglsteinneset/ 

grunnen 

           I 

Nappstraumen, 

Straumøya 

           I 

Napp  x          I 
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Nesland 

v/Vindnesskaftet 

 x          I 

Nesland Vestre   x         I 

Nordafjæra      x x     Y 

Nusfjord   x         I 

Nusfjord- 

Nesland 

   x        I 

Ramberg 

(nærmiljøanlegg/

sandneset) 

 x          Y 

Rambergstranda 

område 

(sandbukta) 

x x x   x  x  x  Y 

Sandneset x x x x  x  x    Y 

Skagen, Hamnøy   x         Y 

Skagsanden - 

Sørjord 

  x x        Y 

Skagsanden x           Y 

Skjelfjord, 

indre/strand/ose

n 

x x x x x x   x x  I 

Skjelfjord, 

ytre/vestre 

 x x x  x x    x I 

Stokkvika x  x         Y 

Storsandnes x xx  x x x      Y 

Sund (mot 

kåkern) 

x x x  x x  x    I 

Ramberg-

Flakstad strand 

   X        Y 

Vareid x x xxx x x xx x  x   Y 

Vestervika x x x x     x  x Y 

Vikten xx xx x         Y 

Ytresand strand x      x x    Y 

Sum steder 15 19 18 13 6 10 5 7 6 5  

Sum 

ryddeaksjoner 

18 25 22 14 6 11 5 7 6 5  
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Vestvågøy kommune: 

Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Apnes   x x        I 

Apnes, 

Breivika 

x           I 

Arvika 

(+Oksen) 

x           I 

Aurtangen, 

Kvalnes 

  x         Y 

Bakjordøyene, 

Bakjordøya 

x x x* xxx       x I 

Bakjordøyene, 

Vesterøy 

x x x* xxx       x I 

Bakjordøyene, 

Austerøy 

x x  x       x I 

Bakjordøyene, 

Svinøya 

x x  x       x I 

Bakjordøyene, 

Varøya 

x x  x       x I 

Bakjordøyene, 

Stegløya 

   x       x I 

Ballstad 

(Nordøya, 

Gjermesøya, 

Ballstadøya) 

 x x         I 

Ballstad, 

Hattvika 

x           I 

Ballstad, 

Gjermesøy  

x x  x  x x x xx   I 

Ballstad, 

Rekstrand 

   x        I 

Ballstad, 

svinøya 

x           I 

Ballstad molo x           I 

Bollefjæra     x x 
     

I 

Bolle, 

Hestneset 

  x         I 

Borgelva – 

Vedhammer 

  x         Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Borgvær    x         Y 

Borgvåg ytre   x         Y 

Brandsholmen     
     

x 
 

I 

Breidablikk-

Storeidøy 

  x  
  

x 
 

x 
  

I 

Bukkholmen x x         x I 

Buøya 

(stamsund) 

x           I 

Buøya 

(v/Hestøya) 

x           I 

Buøyveien, ved     
    

x 
   

Bø-Kvalnes      x      Y 

Båsan     x 
      

Y 

Båtneset, Berg  x          I 

Dal/Kleiva, 

v/Dalstinden 

   xx        I 

Døløya, Ure  x         x I 

Eggum 

(Kvalhaugen) 

 x          Y 

Eggum v/molo, 

havn 

  x x x 
      

Y 

Eggum, Reistet x   x       x Y 

Eggum 

rullesteinstran

d 

xx x   x x 
 

x x 
  

Y 

Fallkråa, mot 

ure 

 x xx x x x 
  

x 
 

x I 

Finstad  xx   
    

x 
  

I 

Fjæra 

v/Lofotprodukt 

    x 
   

x 
  

I 

Flæsa   x         Y 

Fyglefjæra  x          I 

Gravdal, 

småbåthanv/Gr

avdalsbukta 

x xxx          I 

Gimsøystraum

en, Litl trettøy 

x           I 

Grundstad     
 

x 
     

Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Grytholmen 

(v/valberg) 

x           I 

Grænholmen 

(Valberg) 

x           I 

Grænvika x           I 

Gjerstad         x   I 

Haldsvåg x  x         I 

Haug/ Horn  x x         Y 

Haugbukta     
  

x 
    

I 

Haukland-

strand 

  x  x x x x x 
  

Y 

Hemming-

odden 

 x          I 

Hestøya x x         x I 

Holsneset     x 
      

I 

Holsvika  x          I 

Holsøya, 

Kuholmen/Jom

yra 

x  xxx  x 
  

xx x xx 
 

I 

Holsøya xxx            

Høynes – 

Kvalnes 

   x 
 

x 
     

Y 

Jellvoll xx x  x        Y 

Jorda    x 
 

x 
     

Y 

Kartneset til 

Moland 

    
    

x 
  

I 

Kartneset xx        x   I 

Karvistranda 

(Myklevik) 

x   x        I 

Kleivan   x         I 

Klokkervika     x x 
 

x 
   

I 

Kollvika x  x x 
 

x x 
 

x 
  

Y 

Kollvika-

Storsteinen 

x           Y 

Kremmervika  x   
    

x 
  

I 

Kvalnes, 

Vestresand 

  x         Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Kvalnes, 

Digerneset 

x           Y 

Kylpesnes     x 
      

I 

Lamholmen 

(stamsund) 

x           I 

Langneset   x  
  

x x x x 
 

Y 

Leknes havn     
     

x 
 

I 

Laukøya x           I 

Lilleeidet  x xx x x 
  

x x x 
 

I 

Litlgjeva 

(stamsund) 

x           I 

Litlkvannholme

n 

x           I 

Lyngedal  x x x x x x x x 
  

Y 

Lyngøya 

(v/Malnes)  

x           I 

Løkta  x xx x x x 
 

x x x 
 

I 

Malnes xxx xx x  
 

x 
  

x x 
 

I 

Mortsund     x 
      

I 

Mjåneset x           I 

Myklevik   x         I 

Mærvoll  x x x 
 

x 
     

Y 

Nappstraumen, 

langs 

    
   

x 
   

I 

NerGjerstad     x       I 

Nesjeøy x xx  x x x x 
    

Y 

Nesje  x          Y 

Nesjeøyene x           Y 

Offersøy   x         I 

Oluffjæra    x x 
      

I 

Oksbåsøya x           I 

Petvika, 

Kvalvika 

(selnes) 

 x          I 

Petvika, Selnes  x          I 

Pettvika 

Jektvika,  

x x xx x x x x     I 

Ramberg i 

NordBorge 

 x x xx        Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Ramsvika      x   x   I 

Rokkvika  x  x        I 

Rolfsfjord     x    x   I 

Sandberg – 

Bergsøya 

x x x x x x x x x x  I 

Sandvika 

(vestresand) 

x           Y 

Sandvika (v/ 

sandøya, 

risøya) 

x           I 

Sandøy, 

Vestresand 

 xxx x x   xx   x  Y 

Sandøya, 

Valberg 

x x x         I 

Risøya, 

Valberg 

 x x*        x I 

Saupstad  x          Y 

Saupstad 

(Rettvika/Bergs

lettvika) 

    x     x  Y 

Saupstadbukt, 

Rottvika 

    x       Y 

Schellstadfjær

a, Svarholt 

      x     I 

Sennesvika, 

Klubben 

xx xx x         I 

Sennesvika-

Finstad 

x           I 

Silsandholmen 

(stamsund) 

x   x        I 

Skarsjøen   x  x       I 

Skifjorden   x         I 

Skokkelvika xx x x x x x x x x x  I 

Skokkelvikøyer  

- 

Foldværingsøy

a*  

x x  x*       x I 

Skokkelvikøyer 

- Heimøya 

 x         x I 



Clean Up Lofoten                                                                                            Rapport Rydding av marint avfall 2020 
 

63 
Lofoten Avfallsselskap IKS 

Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Skokkelvikøyer 

– Kalvøya 

  x*        x I 

Skokkelvikøyer 

- Kråkøya 

  x*        x I 

Skokkelvikøyer 

– Olvettesøya* 

 x x* x*       x I 

Skokkelvikøyer 

- Storøya 

 x x x*       x I 

Skokkelvikøyer 

– Valbergsøya 

 x x*        x I 

Skreda  xx x      x   I 

Sortland x x x  x       Y 

Stabbosvika         x   I 

Stamsund, vik         x   I 

Steine   x  x x x x xx x  I 

Steinfjorden  x          Y 

Steinsfjorden 

v/kuøya 

    x       Y 

Steinsfjorden, 

Oppsåttet 

x x  x        Y 

Steinsfjorden, 

Vika 

 x x x        Y 

Steinsfjorden, 

Bjørnsand/raks

and 

x  x x  x   x   Y 

Steinsodden         x   Y 

Stongholmen x           I 

Store Borga    x       x Y 

Storeidøya, 

strand 

xx   x x       I 

Straumen, 

Rolvsfjorden 

  x         I 

Sund-Hattan  x   x x x  x   I 

Sundklakkbrua  x          I 

Sundklakkstra

umen, 

Smortnakken 

x           I 

Sversvika   xx   x    x  Y 

Sversvika - 

Skreda 

   x        Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Tangstad molo        x    Y 

Tangstad, Vika   x         Y 

Tangstadpollen     xx       Y 

Tjønndalen     x       I 

Toftan (mot 

Holsøya) 

   x        I 

Trollfjæra      x    x  I 

Tussan  x x   x    x  I 

Tørnholmen X x   x   x    I 

Ungsmaløya, 

Sundklakk 

X x         x I 

Unstad X xx   xxxx

x 

x xx x x   Y 

Ure   x       x  I 

Uttakleiv xxxx xx x x x x x xx x x  Y 

Valberg, 

Finstad 

  x  x xx      I 

Valberg, 

Hestøyvn. 

 x          I 

Valberg –  

Stor- og 

Lillelamholmen

, Oterholmen 

  x        x I 

Valbergsfjæra X x          I 

Valbergsveien 

981 

X x x         I 

Valbergsveien, 

vest for 

smorten, fjæra 

   xx   x     I 

Valholmene    x        Y 

Vedvika   x         I 

Veidøya X x         x I 

Vestresand X x          Y 

Vikstranda 

(Haukland) 

xx xx x x x xx x  x   Y 

Voie xx xxx          Y 

Vågan-vik X x x x  x x x  x  Y 

Vågspollen      x      Y 

Æsholman 

(naturreservat) 

X         x  Y 
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Steder: 

Vestvågøy 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 20

11 

U
ti

lg
.s

te
d

 Inner/ 

Ytter-

sida 

Æsøya   x        x I 

Åsengrova    x       x I 

Sum steder 69 64 58 44 37 32 20 18 31 19  

Sum 

ryddeaksjoner 

84 83 69 51* 42 34 22 20 33 20  

 

 

Vågan kommune:  

Steder:  Vågan 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

U
tilg

.s
te

d
 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Altervågsosen       
  

x 
  

I 

Badestranda 

u/fjellet (vest 

rekvika) 

x x xx xx   x x x 
  

I 

Blåløngen 
   x x x 

     
Y 

Breivollfjæra       
   

x 
 

I 

Bremvika, paradiset 

(ørsnes) 

x     xx      I 

Bremvika (kalle) x xx x  xx x x     I 

Breivika, Ørsnes  x  x x       x I 

Brenna       x   x  Y 

Brettesnes  x       x   I 

Bukkøya     xx       I 

Børvågen xxx xxx xx x xx  xx x    I 

Delp - Straumnes x x x x        Y 

Delp/delpsmarka xx           Y 

Festvåg         xx   I 

Finnvika  xx x x xx x      I 

Fløttmannstrappa-

Dahlskjæret 

    x       I 

Garsosveien  x          I 

Gimsøymyr 

(naturreservat) 

x      x x x   Y 

Gimsøy, Vik   x    x     Y 

Gimsøybrua 

(v/molo) 

x x          I 
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Steder:  Vågan 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
U

tilg
.s

te
d

 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Gimsøysand, 

Saupstad 

 x x         Y 

Gimsøystraumen, 

Børøya 

x           I 

Gimsøystraumen, 

Litløya 

x           I 

Gimsøystraumen, 

Storøya 

x x         x I 

Gjersvoll  xx   x x x  xx   Y 

Gravemarka, 

kleppstad 

x           Y 

Haugøy     x      x Y 

Helløya   x  x      x Y 

Henningsvær 

v/trevarefab. 

  x  x       I 

Henningsvær (brua)   xx         I 

Henningsvær 

(fylling) 

 xx x         I 

Holandsvågen x           I 

Hopen - Kalle     x       I 

Hov   xx    x     Y 

Hovsund båthavn  xx          Y 

Kabelvåg molo  xx   xx x x     I 

Kabelvåg, Øra         x   I 

Kabelvåg, fjæra    x        I 

Kabelvåg (Kariosen, 

Leirosen, 

Brurberget) 

 x          I 

Kalleveien  x          I 

Klepstad  x          I 

Klubbvika,  

Kabelvåg 

       x    I 

Klubbhaugan-

skogerøya 

x           Y 

Kortvika     x       I 

Kreta        x    I 

Kuba* xx   x  x      I 

Landkomststranden      x x     I 

Langosen         x x  I 

Laukvik fjære x      x   x  Y 
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Steder:  Vågan 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
U

tilg
.s

te
d

 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Laukvik havn     xx       Y 

Laukvik 

naturreservat 

x  x    x   x  Y 

Laukvik, Bufjorden    x       x Y 

Laukvik, Haugan    x       x Y 

Laukvik, Haugøya   x         Y 

Laukvik, Kalvøya   x x        Y 

Laukvik, Knutsøya    x       x Y 

Laukvik, Lyngøya    x        Y 

Laukvik, Risøya   x         Y 

Laukvik, Sandøya   x         Y 

Laukvik, Steinsvika    x        Y 

Laukvik, 

Vatnfjorden 

  x         Y 

Laupstad            Y 

Laupstad, Liland x x xx         I 

Laupstad, Osen  x x         I 

Litlemolla    x         I 

Litlemolla, 

Nordstranda 

x x          I 

Litlmolla, Votvika x           I 

Litlmolla, Skotålen x           I 

Lyngvær  x x         I 

Lyngværsøyene   x x  x      Y 

Melkerdalen  x          I 

Murvika/langvika       x     I 

Møllnosen   xx         I 

Nautøya- 

Åkervikelva 

   x        Y 

Oddværan  xx          I 

Oddværan, 

Sandvika 

 x          I 

Oddværan, 

Klubbvika 

 x          I 

Olderfjord  x x         I 

Ramnøy      x x      I 

Rekvika             I 

Rekøya Sør   x         I 

Risvær - Svinøya    x  x     x I 
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Steder:  Vågan 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
U

tilg
.s

te
d

 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Risvær, Engla    x        I 

Risvær, Lille Engla    x        I 

Risvær, Finnøya      x     x I 

Risvær, heime 

borteøya  

   x x       I 

Risvær, Lille 

Måsøya 

   x        I 

Risvær, Lille valvær     x       I 

Risvær, Raven    x        I 

Risøya     x      x Y 

Rosøya     x      x Y 

Rækvika  xxx x xxx xx x x   x  I 

Rørvik (dykking)     x       I 

Rørvikstranda  x   x x x x    I 

Rørvikvatnet x           I 

Sagøya, Ørsvågan x           I 

Sandøya     x x      Y 

Sandsøya, Gimsøy  x          Y 

Sauøya     xx    x   I 

Silsand X*  xx         I 

Silsand- Hopen     x  x     I 

Sildpollneset x           I 

Sildvika  x          I 

Sildvika, 

Urstabbvika 

 x          I 

Skjæringen   x         I 

Skolefjæra 

Digermulen 

         x  I 

Skrova  x          I 

Skrova, Lille 

Galtvågen 

x   x        I 

Skrova, Risholmen x           I 

Skrova,  Remøya, 

strnder 

  x x        I 

Skrova, Store 

Ravnøya 

 x x        x I 

Skrova, Slåkøya  x    x   x  x I 

Skrova, Vassvika  x          I 

Smedvika         x   Y 
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Steder:  Vågan 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
U

tilg
.s

te
d

 

 Inner-

/Ytter 

sida 

Stordalen     x       I 

Stor-Dallvik       x     I 

Storrødholmen, 

Sundklakk 

x x         x Y 

Storvågan 

(bruberget) 

xx xx  x   x x x   I 

Sundklakkstraumen, 

Gimsøy 

x  x     x    I 

Sundklakkøya  x          I 

Svinøya* X* x x x x x      I 

Tjeldbergvika       x     I 

Tjønnvika, ørsnes         x   I 

Trollskarholmen x         x  I 

Ursvika  x x x x x x   x  I 

Vassosen/Kariosen         x   I 

Vaterfjord   x x   xx     I 

Vikarøya x x         x Y 

Vinjestranda, 

Gimsøy 

 xx          Y 

Våtvika/Rækøya x      x     I 

Ytre Sundklakkøy  x         x I 

Ørsnes    x  xx xx  x   I 

Ørsvågvær X  x         I 

Stormolla 

(Øyhellsundet) 

xx   x x        I 

Årstein  x xx x     x   I 

Årstrand, Vik      x   x   I 

Åvågen Gimsøy          x  I 

Ukjent 
(xx)            

 

Sum Steder 37 44 39 31 29 20 23 9 17 10  

Sum ryddeaksjoner: 41 57 47 35* 36 22 26 9 20 10  
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Andre:  

Steder:   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

U
ti

lg
.s

te
d

  Inner-

/Ytters

ida 

Brakøya x           I 

Grunnfør, Sand  x          I 

Følvika  x          Y 

Sommarhusstrand, 

Øyra 

 x          Y 

Morfjord  x          Y 

Store Svellingøy   x x       x I 

Delp/Rolfsbar    x        Y 

Værøy     bøye         

Holdøya, 

Sløverfjord 

 x xx         Y 

Myrlandsøya xx x          Y 

Myrlandstranden x           Y 

Myrlandsfjord x           Y 

Vedøy, Sløverfjord   x         Y 

Valvær, Svellingen   x         I 

Sum steder 4 6 2 3        

Sum 

Ryddeaksjoner 

5 6 3 2        

 

Dykking:  

Steder:  Vågan 
2020 2019 

2018 2017 
Utilg. Sted Inner-

/Yttersida 

Lilleeidet    x   

Gjermesøy    x   

Skjærbrygga 
   x   

Leirvik, Ure    x   

Henningsvær     xxx   

Vaterfjord    x   

Nusfjord   x    

Hattvika, Ballstad  x     

Sum steder 0 1 1 6   

Sum ryddeaksjoner 0 1 1 8   
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 Vedlegg 2 Ryddeskjema 
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