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Sammendrag

Senter for oljevern og marint miljø har i 2019 utført prosjektet Nasjonalt strandryddeprosjekt –
Regionale pilotprosjekter. Det er gjennomført 4 regionale pilotprosjekter for å kartlegge, teste
ut og formidle beste praksis for rydding, oppsamling og håndtering av marint avfall på sårbare
og utilgjengelige steder langs kysten.
Pilotprosjekter er gjennomført i Troms og Finnmark, Trøndelag, Sunnmøre og i Oslofjorden.
Erfaringene fra prosjektet viser at det er store regionale forskjeller både når det gjelder
naturtyper, avstander, vær-, vind- og bølgeforhold, mengde og type søppel, involverte aktører,
organisering, logistikk og avfallshåndtering.
Strandryddeaksjoner utføres i dag på ulike måter, frivillig innsats, lag og foreninger,
næringsaktører og offentlige aktører. Næringsaktør i denne sammenhengen kan både være
offentlige virksomheter og private aktører. Rydding utført av frivillige er en viktig del av den
samlede innsatsen mot marin forsøpling. Frivilligheten har gjort en stor innsats for å rydde
nærområder, og det er viktig å opprettholde og styrke denne innsatsen.
Store områder langs kysten er derimot ikke egnet for rydding av frivillige. Dette skyldes flere
forhold, som mange verneområder, lange avstander, røffe vær-, vind- og bølgeforhold,
ugjestmild kyst som vanskeliggjør ilandstigning, avfall som er delvis overgrodd og nedgravd,
samt store og tunge gjenstander. Der er derfor et behov for å etablere bedre systemer for
profesjonalisert rydding langs deler av kystlinjen, herunder å samordne og koordinere
innsatsen fra offentlige aktører (f.eks. Kystverket og Kystvakten) som har utstyr, kompetanse
og erfaring med arbeid langs kysten.
Fylkesmannen har fått i oppgave å samordne og koordinere arbeidet mot marin forsøpling
regionalt. For bedre å utnytte kompetanse, erfaring, kapasitet og de samlede ressursene på
best mulig måte, bør det utarbeides en nasjonal strategi mot marin forsøpling som legger
føringer for det framtidige arbeidet. Denne strategien bør ta hensyn til at aktørbildet er
forskjellig i ulike deler av landet og at lokale forhold gjør at utfordringene i forbindelse med
strandrydding også er ulike langs norskekysten.
Registrering av forsøplede områder og gjennomførte ryddeaksjoner er en forutsetning for at
Fylkesmannen skal ha mulighet til å koordinere og samordne opprydding av marin forsøpling i
sine respektive fylker. Derfor bør det stilles klare krav til bruk av ny nasjonal kartløsning for
alle aktører som får midler til strandryddeaksjoner. Videre bør det være en styrt tildeling av
midler basert på ryddebehovet langs kysten.
Erfaringene fra pilotprosjektene tilsier at utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet ikke er
de samme langs hele kysten. Ettersom naturgitte forhold, værforhold, mengde og type
forsøpling, samt organisering er forskjellig i ulike deler av kysten, påvirker dette risikobildet. De
ulike aktørene som er ansvarlig for ryddeaksjonene har også ulike systemer og praksis for
ivaretakelse av helse og sikkerheten til deltakerne. Det bør stilles krav til systemer for HMSstyring og risikovurderinger for alle aktører som får offentlig støtte til å gjennomføre
ryddeaksjoner slik at HMS-kravene som er relevant for strandrydding tilfredsstilles. Videre bør
det følges opp at kravene etterleves.
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2

Innledning

2.1

Bakgrunn

Med bakgrunn i brev fra Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) til Klima- og
miljødepartementet (KLD) med søknad om midler og prosjektbeskrivelse, samt oppdragsbrev
fra KLD til SOMM om gjennomføring av pilotprosjektet Nasjonalt strandryddeprosjekt 2019,
har SOMM gjennomført et prosjekt med fire regionale pilotprosjekter med opprydding av marin
forsøpling i de utvalgte regionene.

2.2

Målsetting med prosjektet

SOMM har hatt følgende målsettinger for pilotprosjektet i 2019:
•
•
•
•
•

•

Å kartlegge hvilke eksisterende ressurser og kompetanse som finnes langs kysten
og som kan benyttes i opprydding av marin forsøpling.
Å utvikle og tilpasse effektive og miljøvennlige metoder og tiltak for opprydding.
Å foreta testing av feltverktøy og webløsninger under utvikling (ny nasjonal
ryddeportal) rettet mot forvaltningsnivået.
Å utarbeide veiledning, organisering og HMS-rutiner for oppryddingsarbeid.
Å dokumentere og formidle beste praksis og erfaringsbasert kunnskap gjennom
filmer og informasjonsmateriale basert på tiltakene som blir gjennomført. Ny
kunnskap og erfaring vil inngå som en viktig del av kunnskapsarbeidet til SOMM.
Riktig og sikker håndtering av marin forsøpling som involverer samhandling og
dialog mot avfallsbransjen.

Det er gjennomført fire regionale pilotprosjekter på ulike lokaliteter langs kysten i samarbeid
med sentrale aktører.

2.3

Valg av pilotprosjekter

Følgende kriterier ble utarbeidet for valg av regionale pilotprosjekter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Behov for opprydding
Utilgjengelige steder hvor frivillige aktører ikke rydder
Geografisk spredning
Involverer ulike aktører i oppryddingsarbeidet
Ulike naturtyper med viktige naturverdier og sårbar natur
Naturvernområder
Utføres i samarbeid med Fylkesmannen i hvert område
Supplement til frivillig innsats

Basert på disse kriteriene ble følgende regionale pilotprosjekter valgt ut:
1. Troms og Finnmark
Rydding av delvis overgrodd tauverk og nøter i landskapsvernområde på Grøtøya og
kartlegging av marin forsøpling samt rydding av søppelviker i Varanger.
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2. Trøndelag
Vurdering av vannkvalitet i forsøplede tjern samt rydding av marint avfall i Froan
naturreservat.
3. Sunnmøre
Manuell plukking av forsøpling på Erkna og Gjøsundholmen naturreservat.
4. Oslofjorden
Rydding av en strand med forsøpling delvis overgrodd som ligger lagvis i jordsmonnet
i Fredagshølet i Ytre Hvaler nasjonalpark som del av et naturrestaureringsprosjekt
utført av Hvaler kommune.
Valget ble gjort basert på diskusjoner med ulike relevante aktører.
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3

Erfaringer fra Pilotprosjekter

Gjennomføring og erfaringer fra de ulike pilotprosjektene er beskrevet nedenfor.

3.1

Finnmark - Varanger

Nasjonalt strandryddeprosjekt ble diskutert på møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark
på møte i Tromsø i uke 26. Konklusjonen på møtet var at SOMM sin ryddeaksjon i Finnmark
skulle gjennomføres i samarbeid med Levende hav og deres planlagte ryddetokt i Troms og
Finnmark.
3.1.1

Kartlegging og rydding i Varanger

Aktører
Ryddeaksjonene ble diskutert med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Nasjonalparkforvalter
for Varangerhalvøya nasjonalpark og lokal forvalter for Makkaurhalvøya naturreservat.
Ryddeaksjonen(e) ble utført i samarbeid med Levende hav. Levende hav er et
samarbeidsprosjekt mellom In the same boat og Norges miljøvernforbund. Levende hav
gjennomførte et ryddetokt fra Tromsø og nordover til Kirkenes fra slutten av juli og til slutten av
september og SOMM deltok på utvalgte deler av dette toktet.
Prosjektet Levende hav benytter frivillige ungdommer fra hele verden til å rydde marin
forsøpling. Dette er ungdom mellom 18 og 30 år som melder seg frivillig til å delta på In the
same boat sine ryddeaksjoner. De frivillige rydderne blir rekruttert fra nettsiden
www.workaway.info og vanlig lengde på deres opphold er 4 – 8 uker. I denne perioden bor de
gratis på båter disponert av In the same boat og får alle måltider gratis.
Kartlegging av ryddebehov
SOMM deltok på et flytokt i Finnmark den 27.-30. juni med Kystverkets overvåkingsfly LN-KYV
for å vurdere om film og bilder fra LN-KYV er egnet til å identifisere områder med mye marint
avfall.
Et eksempel på et bilde som viser marin forsøpling er vist i Figur 1.
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Figur 1. Bilde av marin forsøpling tatt fra LN-KYV.
Noen viktige erfaringer fra toktet med LN-KYV er:
•
•
•
•
•
•

Man kan ta svært gode bilder og video fra flyet som viser marin forsøpling hvis været
er godt nok.
Marin forsøpling over en viss størrelse framgår av bildene, spesielt plast med ulike
farger.
Forsøpling som ligger under vegetasjon (planter og trær) vises ikke på bildene.
Små plastbiter vises ikke på bildene.
Et tokt for å ta bilder av marin forsøpling må planlegges godt så man vet hvor man skal
ta detaljerte bilder og video.
Gjennomgang av video i ettertid for å analysere hvor det er marin forsøpling er
tidkrevende og ofte er kvaliteten på nærbildene ikke gode nok. Foto med høy
oppløsning gir gode bilder.

Vi var også på befaring med MS Dory nordvest for Vardø, forbi Blodskytodden, Hamningberg
og til Gamvikneset. I all hovedsak ble befaringen utført visuelt og med kikkert fra båten, men vi
gikk også i land på enkelte steder for å se om inntrykket fra den visuelle vurderingen fra båten
ga et tilstrekkelig godt bilde av forsøplingen. Resultatene fra den visuelle kartleggingen stemte
godt overens med bildene fra LN-KYV.
Levende hav benytter tilgjengelige flyfoto og har kontakt med lokalbefolkningen for å kartlegge
ryddebehov i områder de er på tokt. Lokale kjentfolk og lokale ryddere kjenner områdene og
vet hvor det er forsøplet. I tillegg utføres befaring fra sjøsiden med båt ifm. flytting av båt og
personell mellom ulike områder.
Planlegging av aksjon
MS Miljødronningen og en seilbåt ble benyttet som base for ryddeaktivitetene.
Miljødronningen har lugarkapasitet til inntil 12 personer utover det faste mannskapet. MS
Miljødronningen lå til kai i Vadsø havn og forflyttet seg til Svartnes havn (ved Vardø).
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Seilbåten SY Ellen ble også benyttet til transport av personell og for å losjere personell.
Seilbåten lå til kai i Vadsø havn og i Vardø havn.
Levende hav hadde to arbeidsbåter på toktet i Finnmark. Arbeidsbåten Dory ble benyttet til
transport av personell til og fra ryddested og til frakt av avfall. Dory er en åtte meter lang
arbeidsbåt som kan ta 2,5 tonn nyttelast. Den har en frontlem for lasting ved strandhogg. Dory
har også en kran med maks kapasitet på 250 kilo. Arbeidsbåten Plastretur er fem meter lang
og kan ta en nyttelast på 500 kilo. Båten ble fraktet på Miljødronningen og ble benyttet til
transport av personell til ryddested og frakt av søppel fra ryddeaksjoner.
Levende hav velger selv områder hvor de rydder og planlegger egne ryddeaksjoner.
Gjennomføring av ryddeaksjoner
Rydding på Lille Ekkerøy
Det ble brukt en dag på å rydde søppel på Lille Ekkerøy. Ryddepersonell ble fraktet med MS
Dory fra Vadsø havn til Lille Ekkerøy. Syv personer deltok på ryddeaksjonen og det ble samlet
10 - 12 m3 avfall.

Figur 3. Rydding på Lille Ekkerøy

Figur 2. Forsøplet steinstrand på Lille Ekkerøy

Ryddingen ble utført ved at ryddepersonell gikk over øya og plukket avfall i plastsekker, se
Figur 3 . Det meste av avfallet lå åpent oppe på bakken og var lett synlig og enkelt å plukke i
plastsekker, se Figur 2. Hele øya ble ikke plukket helt ferdig.
På øya fant vi ulike typer avfall, som plastflasker,
plastkanner, flasker, trålkuler, fiskekasser, noe isopor,
men også større ting som trålposer, nøter, trosser, en
yokohamafender og en redningsflåte med russisk tekst.
Det var også noe delvis rustet metallavfall på øya som
ikke ble plukket.
Avfallet ble samlet på midlertidige oppsamlingsplasser og
lastet om bord i Dory på ulike steder og fraktet til Vadsø
havn. Arbeidet med å laste plastsekker fra
oppsamlingsplass og om bord i Dory var delvis
utfordrende pga. glatt underlag og urolig sjø pga.
havdønninger.
Rydding av molo og strand i Svartnes havn
Pga. vind og bølger samt reparasjon av Dory ble det

Figur 4. Avfall fra fiskeri
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brukt flere dager på å rydde en strand og innersiden av
sørsiden av moloen i Svartnes havn.
I moloen var det til dels mye søppel som var inneklemt
mellom og under steiner. Her lå det mye tauverk og nøter fra
fiskeri. Det var ikke mulig å få løsnet alt avfallet og mye
tauverk og nøter måtte kuttes.
Avfallet ble samlet i plastsekker og lastet om bord i Plastretur
og fraktet til kai i Svartnes havn med manuell lasting fra
Plastretur og opp på kaia.
Å rydde i molo er tungt arbeid med mye riving, sliting og
lirking for å få løs avfallet. Arbeidet medfører fare for
klemskader, støt mot skarpe steiner, fall ifm. sliting og riving i
avfall, ubekvemme arbeidsstillinger og fare for fall pga. glatt
og ujevnt underlag.
Rydding i Bardvika
Vi var også en dag og ryddet i Østre og Vestre Bardvika nord
for Vardø, se Figur 7. Personell ble transportert med MS Dory
og Plastretur.

Figur 5. Rydding av molo

Bardvika er en steinstrand hvor søppel i stor grad lå lett tilgjengelig for rydding, se Figur 6. I
Bardvika ble det på en dag plukket 127 plastsekker med avfall.

Figur 6. Marin forsøpling i
Bardvika

Figur 7. Kartutsnitt med Bardvika avmerket
Hverken Østre eller Vestre Bardvika ble ferdigryddet i løpet av ryddeaksjonen.
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Oppsamling og frakt av avfall
På alle aksjonene vi deltok på i Finnmark ble avfallet
samlet i plastsekker, se Figur 8. Plastsekkene ble
knyttet igjen og samlet for opplasting til arbeidsbåtene
Dory og Plastretur. Sekkene ble lastet om bord med
manuell håndtering, se Figur 9.
Avfallet ble videre fraktet med disse båtene fra
ryddested til kai hhv. i Vardø havn og Svartnes havn.
Avfallet ble lagt på midlertidig depot på kai hhv. i
Vardø havn og Svartnes havn. Herfra ble det fraktet til
lagring hos avfallsselskaper.

Figur 8. Plastsekker med avfall

Avfallshåndtering
Planen for videre håndtering var at
Ope AS skulle overta ansvaret for
oppsamlet marint plastavfall og
frakte det til Stavanger for
materialgjenvinning til
møbelproduksjon. Logistikken for
frakt av avfall har vært utfordrende.
Løsningen har blitt at Ope AS har
Figur 9. Opplasting av plastsekker på Dory
inngått avtale med Ragn-Sells for
henting og frakt av avfall fra lagring hos lokale avfallsselskaper til Stavanger. Erfaringene fra
Levende hav sitt tokt nordover er at håndtering av avfall og logistikkløsninger er mer
utfordrende dess lenger nord man kommer.
Evaluering/rapportering
Levende hav sine ryddeaksjoner i Finnmark er i ettertid registrert i Ryddeportalen. Det er gjort
et estimat på gjennomsnittlig mengde som er lagt til grunn for innlegging av data om vekt i
ryddeportalen.
Det ble ikke gjennomført noen sortering eller registrering av type avfall som del av
ryddeaksjonene. Mepex har et prosjekt for Miljødirektoratet hvor de analyserer et utvalg av
innsamlet avfall på disse aksjonene. Mepex vil utarbeide en rapport som beskriver resultatene
fra dette arbeidet. Rapporten fra Mepex forventes utgitt i 1. kvartal 2020.
Økonomi
Levende hav sitt tokt i Finnmark var finansiert av Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond,
Sparebank1 Nord-Norge og SOMM.
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3.1.2

Erfaringer og utfordringer

Opprydding av marin forsøpling i Finnmark kan være
utfordrende pga. flere forhold. I det følgende oppsummeres
noen erfaringer av betydning for opprydding av marin
forsøpling i Finnmark:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3.1.3

Video og flyfoto fra LN-KYV ga nyttig informasjon om
forsøplede områder.
Finnmark er et fylke med mange kystområder med
dårlig eller ingen veiforbindelse. For å få ryddet her
kreves det spesielt utstyr og god kompetanse.
Kyststrekningene er til dels tynt befolket.
Det er flere lange åpne havstrekninger.
Fylket består av en lang og utsatt kyststrekning med til
dels mye søppel.
Deler av kystlinjer er ugjestmild som gjør det
utfordrende å legge til med båt.
Figur 10. Forsøpling i
Ulike typer avfall fra fiskeri, sjøfart, industri og
Finnmark
husholdninger ble funnet i Finnmark. Kildene til marin
forsøpling i Nord-Norge består ifølge SALT (rapport 1039, 2019) av en tredel
fiskerirelatert avfall, regnet per gjenstand, mens i Sør-Norge er denne andelen under
en femtedel. Andelen avfall fra sjøbaserte kilder, i vekt, er ifølge samme rapport 82 % i
Lofoten og Vesterålen og 86 % i Finnmark.
Usikre vind- og bølgeforhold, som ofte skifter raskt.
Ved planlegging av aksjoner er det nyttig å ha alternative ryddesteder klare, eller
mulighet for å være uavhengig av båt.
Det er stor forskjell på flo og fjære. Forskjellen var 3,8 meter i Varanger når vi var på
tokt. Å legge til land med båt og oppsamling av depot kan ofte bli mer krevende på
grunn av dette. Stor tidevannsforskjell kan gi lange grunner og risiko for å grunnstøte,
og krever mer tilsyn av båt.
Det er lange avstander for transport av personell og oppsamlet søppel.
Logistikkløsninger for transport av personell og ryddet avfall er utfordrende.
Viktig med god planlegging og organisering av arbeidet.
Kommunikasjon kan være en utfordring.
Havneforhold kan være en utfordring. Noen havner har ikke dybde som er tilstrekkelig
for store båter, og ikke alle havner har muligheter for drivstoffylling.
Det er mange verneområder i fylket.
Kjennskap til lokale forhold er viktig.

Aktørbilde og ryddeaksjoner i Finnmark

Figur 11 viser et aktørbilde1 for opprydding av marin forsøpling i Finnmark. Aktørbildet viser
aktører som har mottatt finansiell støtte for å utføre opprydding. Frivillige aktører som utfører

1

Aktørbildet viser aktører som har mottatt finansiell støtte for å utføre opprydding. Frivillige aktører som utfører rydding uten støtte,
inngår ikke. Flere kommuner som organiserer opprydding, er ikke eksplisitt nevnt i kartet.
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rydding uten støtte, inngår ikke. Flere kommuner som organiserer opprydding, er ikke
eksplisitt nevnt i kartet.

Aktørbildet viser offentlige aktører som har, eller bør ha, en rolle i opprydding av marin
forsøpling.
Følgende regionale offentlige aktører har en rolle:
•
•

•
•
•

•
•
•

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal koordinere og samordne arbeidet med marin
forsøpling i fylket i samarbeid med private og offentlige aktører.
Nasjonalparkstyret i Varangerhalvøya har ryddet 30 storsekker avfall i tillegg til tre
storsekker ryddet av turister i midtre deler av Ytre Syltevika naturreservat. Det er
vanskelig å komme til med båt i dette området, og det blir søkt om støtte for å bruke
helikopter. Aksjonene registreres i Ryddeportalen, og kostnadene for levering dekkes
av denne ordningen.
Nasjonalparkforvaltere har ansvar for sine respektive nasjonalparker. Håndtering av
marin forsøpling inngår i deres arbeidsoppgaver.
Forvaltere av verneområder som ikke er nasjonalparker følger opp sine verneområder.
Rydding av marint avfall er en av flere oppgaver som lokale forvaltere utfører.
Statens naturoppsyn (SNO) har flere kontorer i Troms og Finnmark. De rydder årlig i
Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde på Hestmanneset på oppdrag fra
Nasjonalparkstyret i samarbeid med skoleklasser. Aksjonene registreres i
Ryddeportalen, og kostnadene for levering dekkes av refusjonsordningen.
Fylkeskommunen deltar som aktør i Kysten Vårres.
Kommunene har ansvar for å følge opp forurensningssaker. Det varierer i hvor stor
grad de engasjerer seg i arbeidet med opprydding av marin forsøpling.
Finnmark friluftsråd har fått bevilget midler fra Miljødirektoraret, som de deler ut videre
på bakgrunn av søknad fra ulike aktører. I 2019 fordelte Finnmark friluftsråd 393 000
kr til 40 ulike ryddeaktører i Finnmark, se oversikt i Figur 11.

Kysten Vårres er opprettet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark og er et forum for arbeid
mot marin forsøpling, med formål om å stoppe forsøplingen av kysten i Troms og Finnmark.
Ulike aktører deltar; kommuner, fylkeskommunen, friluftsråd, avfallsselskaper, Kystverket,
SALT, Sjøfartsdirektoratet, Barentswatch, Fiskeridirektoratet, Hold Norge Rent og frivillige
organisasjoner. Det arrangeres to samlinger i året. På samlingene deles det kunnskap om
marin forsøpling og oppsummering av erfaringer. Forumet skal fremme generelt samarbeid
mellom aktører og bidra til mer samarbeid om søknader til økonomisk støtte.
Følgende nasjonale aktører bidrar til opprydding av marin forsøpling i fylket:
•

•
•

Kystverket gjennomførte en ryddeaksjon i Honningsvåg som del av sitt
strandryddeprosjekt. Det ble ryddet ca. åtte tonn plastsøppel fra Mollvika ved Gjesvær
i Nordkapp kommune. Ryddemannskap gikk til fots, og avfallet ble hentet av
slepefartøyet Strilborg. Kystverket henter også flytende gjenstander som de får
melding om som kan være til fare for skipsfarten.
Kystvakten har hatt flere oppdrag i Finnmark for å hente avfall, bl.a. i Berlevåg,
Honningsvåg (15 m3) og Nordkapp. KV Farm har utført disse oppdragene.
Fiskeridirektoratet har gjennomført tokt for å renske opp i tapte fiskeredskaper.
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•
•

•

Havforskningsinstituttet har prosjektet MAREANO, som kartlegger havbunnen for flere
parametere, hvorav en av dem er forurensning.
Akvaplan-Niva leder MALINOR-prosjektet som er et norsk-russisk samarbeidsprosjekt
for å kartlegge og se på marint avfall i Arktis. Som del av dette prosjektet ble det
gjennomført kartlegginger i Finnmark i høst. Det er ikke formidlet noen resultater fra
dette arbeidet enda.
SALT har to prosjekter hvor deler av innsatsen er gjort i Finnmark. Marine Debris
Action Planner er en prediktiv GIS-modell som skal identifisere lokaliteter med høy
konsentrasjon av marin forsøpling, finansiert av Innovasjon Norge. Det foregår
validering av modellen i felt, og dette har i år vært gjort blant annet på
Nordkinnhalvøya og i Varanger i Øst-Finnmark. SALT koordinerer prosjektet Fishing
for Litter, og får støtte til dette fra Miljødirektoratet. Ordningen tilbyr fiskere å levere inn
avfall til havn, som de får om bord gjennom vanlig aktivitet på havet. Det er plassert
mottak i åtte fylker, Finnmark (Båtsfjord), Troms (Tromsø), Nordland (Stamsund),
Møre og Romsdal (Ålesund), Sogn og Fjordane (Måløy) Rogaland (Karmøy og
Egersund), Hordaland (Austevoll) og Østfold (Hvaler).
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Figur 11. Aktørbilde i Finnmark
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Det er flere avfallsselskaper i Finnmark hvor innsamlet marin forsøpling kan leveres:
•
•
•
•
•
•

Øst-Finnmark avfallsselskap har ansvar for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, SørVaranger, Tana, Vadsø og Vardø.
Finnmark Ressursselskap har ansvar for kommunene Hammerfest og Kvalsund.
Finnmark miljøtjeneste har ansvar for kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby,
Måsøy, Nordkapp og Porsanger.
Vefas IKS har ansvar for kommunene Alta, Hasvik, Kautokeino og Loppa.
Rask AS leverer tjenester i Finnmark. Rask har søkt om midler fra refusjonsordningen
for å få dekket kostander i 2019.
Masternes gjenvinning tilbyr avfallsløsninger i hele Finnmark.

Aktørene, som er beskrevet i hver kommune i Figur 11, har enten fått midler direkte fra
Miljødirektoratets tilskuddsordning, midler fra Finnmark friluftsråd til opprydding av marin
forsøpling, Handelens Miljøfond eller fra Norges Råfisklag.
Direkte fra Miljødirektoratet er det fire aktører som har fått støtte til opprydding i Finnmark.
Disse er Finnmark Friluftsråd, Nordre Seiland friluftsforening, Levende Hav og Masternes
Gjenvinning. I tillegg har SALT utført kartlegging av marin forsøpling på Nordkinn- og
Varangerhalvøya med støtte fra Innovasjon Norge. Vadsø Atletklubb og Levende Hav har fått
støtte fra Handelens Miljøfond til ryddeaksjoner i Finnmark.
Nord-Troms og Finnmark Friluftsråd fikk støtte fra Miljødirektoratet som de fordelte ut til 40
aktører i Finnmark. Størrelsen på bevilgningen fra Finnmark Friluftsråd varierer mellom 4 000
kr og 50 000 kr. De som fikk mest i støtte var Nord Ekspedisjon (50 000 kr) i Alta, Porsanger
kommune (40 000 kr), Vadsø Atletklubb, Måsøy og Lebesby kommune (30 000 kr hver).
Friluftsrådet legger sterke føringer ved utdeling av midler for at aksjonene skal registreres i
Ryddeportalen.
Nord Ekspedisjon i Alta samarbeider med Alta kommune om strandrydding og var en av de
som fikk mest i støtte til strandrydding fra Friluftsrådet. Skoleelever har først en fagdag om
marin forsøpling, og dagen etter rydder de en forsøplet strand som kan nås med buss. Det
foregår også noe bruk av RIB, og kartlegging av forsøplede områder gjøres på forhånd. Rundt
tre tonn er ryddet i år. Avfallet blir registrert i Ryddeportalen og tatt hånd om av Masternes
gjenvinning.
Nordre Seiland friluftsforening har ryddet 140 kubikk avfall på Seiland over fire dager, og 120
personer deltok. Det er lite vei på Seiland, og båten MS Gamle Mårøy ble brukt til transport og
serveringssted. Aksjonene er ikke registrert i Ryddeportalen. Seiland er Norges syvende
største øy, og her bor det 80 personer. Rydding her er krevende både med tanke på å
rekruttere nok ryddere og at det er svært lite vei på øya.
Levende Hav ryddet i Finnmark i områdene nært Hasvik, Vardø, Vadsø og Kirkenes. Disse
aksjonene er registrert i Ryddeportalen med navnet ITSB langtidsfrivillige. Levende hav ryddet
ca. 34 tonn avfall i Finnmark.
Vadsø Atletklubb har ryddet på Varangerhalvøya i flere år. I år ble det ryddet 20 tonn, mens
det i fjor ble ryddet rundt 55 tonn avfall. Ryddingen organiseres slik at hver rydder som deltar
får 300 kr per time. Summen fra ryddingen går til idrettslaget eller privat, til ungdom som
rydder som sommerjobb eller til arbeidsledige. Idrettslaget søker dispensasjon fra lokale
myndigheter for å kjøre bil med tilhenger på strender, slik at de kan plassere ryddet avfall ved
vei. Idrettslaget oppfører sine aksjoner i Ryddeportalen som to aksjoner, en som dekker en
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adoptert strand og en som dekker alle de andre aksjonene.
Hammerfest og Omegn turlag har med fjorårets støtte fra Miljødirektoratet arrangert
strandrydding på Sørøya. I løpet av en helg deltok 35 ryddere og 4,7 tonn avfall ble ryddet fra
Bastafjorden. Kystverket har tidligere bidratt med å hente avfall i dette området, og aksjonene
har også vært i samarbeid med MS Gamle Mårøy. Aksjonen er ikke registrert i Ryddeportalen.
Det er store områder med åpent hav på Sørøya. Henting av avfall her er krevende på grunn
av hyppige dønninger og lange grunner. Ryddere rekrutteres gjerne fra Hammerfest, og herfra
må det tas båt. Ryddeaksjoner i utilgjengelige og bølgeeksponerte områder krever mer
planlegging og er ofte mer kostbare.
Norges Råfisklag har gitt støtte til fem aktører i Finnmark som har fått 10 000 kr i støtte;
Båtsfjord frivilligsentral, Gjesvær Helselag, Sør-Tverrfjord Bygdelag, Berlevåg
Mannsangerforening og Nyvoll Bygdelag.
John Gunnar Broks er en ivrig strandrydder i Nordkapp kommune. Han har fått støtte fra
Friluftsrådet i Finnmark og organiserer rydding i samarbeid med frivillige som rekrutteres
gjennom Facebook, og sammen med skoler. Transport av ryddere foregår for det meste med
buss. Han har også hatt et samarbeid med Kystvakten for frakt av avfall. I år er det ryddet
rundt 30 tonn av ca. 200 ryddere. Alle ryddeaksjoner registreres i Ryddeportalen og
refusjonsordningen blir benyttet for å dekke utgifter.
I Hold Norge Rent sin ryddeportal er det registrert 153 aksjoner i Finnmark i år (pr.
06.12.2019), se Figur 12.

Figur 12. Oversikt over ryddeaksjoner i Finnmark i 2019 fra Ryddeportalen (06.12.2019)
Geografisk fordeling av disse aksjonene er vist i Figur 13.
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Figur 13. Ryddeaksjoner i Finnmark i 2019 registrert i Ryddeportalen
Observasjoner og kommentarer
•

•

•

•
•

Fire aktører (inkludert Hammerfest og Omegn Turlag, som fikk støtte i 2018, men har
arrangert aksjoner i år) har fått støtte fra Miljødirektoratet til kartlegging eller til
gjennomføring av ryddeaksjoner av marin forsøpling i Finnmark i 2019. Av disse har to
aktører (Vadsø Atletklubb og Levende Hav) registrert ryddeaksjoner i Ryddeportalen.
Friluftsrådet oppfordrer til å legge inn data i ryddeportalen.
Tre aktører har fått støtte til rydding fra Miljødirektoratet. 40 aktører har fått støtte fra
Finnmark friluftsråd, fem aktører har fått støtte fra Råfisklaget, og to har fått støtte fra
Handelens Miljøfond til gjennomføring av ryddeaksjoner.
Levende hav har registrert noen ryddeaksjoner i Ryddeportalen i ettertid.
Registreringene inneholder ikke nøyaktige data over mengde eller type avfall per
ryddeaksjon. Mengden er registrert med en gjennomsnittsverdi.
Hverken SALT eller Akvaplan-Niva har registrert data fra sin kartleggingsaktivitet i
Ryddeportalen.
Registrering av forsøplede områder og ryddeaksjoner er en forutsetning for at
Fylkesmannen skal ha mulighet til å koordinere og samordne opprydding av marin
forsøpling i sine respektive fylker.
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3.2

Troms - Rydding på Grøtøya

3.2.1

Rydding på Grøtøya

Aktører
Rydding på Grøtøya ble utført i samarbeid
med Levende hav. Levende hav er
samarbeid mellom In the same boat og
Norges miljøvernforbund.
Kartlegge ryddebehov
Etter møte med Fylkesmannen i Troms i
Tromsø i uke 26 ble fjerning av nøter og
tauverk i vegetasjonen på Grøtøya valgt ut
som oppgave for vår aksjon i Troms.
Grøtøya ligger i Nordkvaløya –
Rebbenesøya landskapsvernområde og
Fylkesmannen har tidligere ryddet her, men
det var fortsatt mye avfall som gjensto å få
fjernet. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid
med Levende Hav.

Figur 14. Plast og tauverk i vegetasjonen.

For å kartlegge forsøplede områder, hvor det
kan lages depot og planlegge frakt til
avfallsmottak tar Levende hav kontakt med
lokale ryddere, fylkesmenn og kommuner
under planlegging. De undersøker også
flyfoto og kartlegger selv med kikkert fra båt
for å se etter egnede ryddeområder.
Planlegge aksjon
Figur 15. Fjerning av not i vegetasjonen.
MS Miljødronningen ble brukt til overnatting
disse dagene. Den lå til kai i Løksvik på Rebbenesøya. Båten Dory ble brukt under rydding, til
frakt av avfall og til transport av ryddere fra Miljødronningen til ryddested. Til toktet i NordNorge hadde Levende hav en innleid seilbåt som ble brukt til transport og frakt av rydderne fra
område til område.
Rydding
To dager ble brukt på å fjerne avfall fra den sørvendte strandsonen rett øst for Peragården på
Grøtøya. Fem ryddere deltok for å fjerne tauverk og nøter den første dagen, og seks ryddere
deltok dag to. Det ble benyttet spade og små butte kniver for å løsne og kutte stort tauverk.
Avfallet satt godt fast i vegetasjonen, og det var krevende å få det løs. Der tauverket lå godt
synlig i kanten, tok ikke vegetasjonen noe særlig skade av fjerningen, da kun vegetasjonen på
selve avfallet ble fjernet. Øya var også relativt frodig. Der tauverket var dypt infiltrert innover i
vegetasjonen, krevdes det et større inngrep for å få det fjernet. Dette inngrepet kan potensielt
forårsake skade på vegetasjonen.
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Selv om Grøtøya var blitt ryddet tidligere ble en del
annet avfall også fjernet. Dette var mindre tauverk,
flasker, isopor og annet vanlig avfall. Mengder med
mindre gjenstander lå spredt utover strandsonen. Det
var ikke nok tid på disse to dagene, til å fjerne alt
avfallet vi fant på den 30 meter lange stranda. Blant
annet ble en stor bunt med pakkebånd, som satt fast i
vegetasjonen, ikke fjernet. På turen tilbake til kai i
Løksvik fant vi en yokohoma-fender som vi tok med i
båten Dory. Fenderen veide mellom 150 – 200 kg, og
det var en utfordrende oppgave å frakte og lesse denne
på en trygg måte om bord på Dory. Totalt disse to
dagene ble der ryddet 7 storsekker (big-bags) med
avfall.
Oppsamling av avfall
Figur 16. Flytting av storsekk med søppel.
Avfallet ble plukket i vanlige gjennomsiktige
ryddesekker og pakket i storsekker på stranden. Deretter ble storsekkene fysisk dratt ut til
båten Dory mens den lå ved land. Dette var krevende arbeid. Tauverk og nøter er tunge, og
denne stranden var dekket med store rullesteiner i fjæresonen. Grøtøya ligger i relativt åpent
farvann. Derfor måtte Dory hele tiden ha en skipper ombord som holdt båten i gang.
Noen storsekker og tauklynger ble slept fra land i sjøen samtidig som båten dro med fart
akterut. Deretter ble sekken dratt opp i båten.
Dory fraktet avfallet til havn i Dåfjord på Ringvassøya. Det ble videre losset på land med kran
og videre til container med gravemaskin.
Avfallshåndtering
Samme håndtering som avfallet plukket i Finnmark.
Evaluering og rapportering
Ryddet avfall på Grøtøya er ikke registrert i Hold Norge Rents ryddeportal.
Levende Hav samlet ca. 10,1 tonn avfall under toktet i Troms. Disse tallene er basert på ulike
måter for registrering av vekt, som inkluderer estimatvekt per sekk basert på erfaring, telling
og veiing av hver sekk, veiing av løst avfall, vekt i kran på Miljødronningen, bruk av vekt på
lastebil og rapporter fra avfallsmottak.
Levende Hav har som mål å sortere og registrere 10 % av det oppsamlede avfallet.
Sorteringen og registreringen som gjøres er basert på SALTs REK-metode, men er forenklet
og utviklet i samarbeid med Mepex Consult. Avfallet registreres i elleve ulike kategorier: tau,
fiskeutstyr, fiskekasser, dunker på 25 liter eller større, drikkeflasker, andre flasker, personlig
forbruk, klær, isopor, landbasert industri og uidentifiserbart. Avfallet registreres enten i felt eller
i havn, hvor det telles og veies.
Økonomi
Levende hav sitt tokt i Troms var finansiert av Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond,
Sparebank 1 Nord-Norge og SOMM.
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3.2.2

Erfaringer og utfordringer

Under vårt besøk i Troms opplevde vi at ubeskyttede farvann og krevende forhold på havet
kan være en utfordring. Aksjoner krever god planlegging ettersom det kan være lange
avstander mellom aktuelle steder for påfylling av drivstoff og mellom egnede havner for større
båter eller skip, spesielt utenfor farledene. Kartlegging er tidkrevende, men er essensielt for en
effektiv aksjon. Samarbeid mellom flere aktører for å bedre kartlegging kan være en fordel.
Arbeidsoppgaver som manuell fjerning av tauverk, nøter og flytting av storsekker fra land
videre om bord på båt er fysisk tungt arbeid. Det er behov for hjelpemidler som kan forenkle
og effektivisere dette arbeidet, for å spare tid og redusere risikoen for skader og ulykker blant
strandryddere.
Se for øvrig tilsvarende beskrivelse for Finnmark.

3.2.3

Aktørbilde i Troms

Aktørbilde for opprydding av marin forsøpling i Troms2 er vist i Figur 17.
Nord-Troms Friluftsråd, Ishavskysten Friluftsråd med prosjektet Ren Kyst, Levende Hav,
Remiks Miljøpark AS, Senja Avfall IKS og Hålogaland Ressursselskap fikk støtte fra
Miljødirektoratet til arbeid mot marin forsøpling. Fra Handelens Miljøfond fikk Levende Hav,
Kvæfjord Kystlag og Tromsø Havpadleklubb støtte til dette i Troms.
Nord-Troms friluftsråd fordelte midlene til 39 ulike lag og foreninger i kommunene Skjervøy,
Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord. Totalt ble det utdelt 189 000 kr og størrelsen på utdelt
beløp varierte mellom 3 000 kr og 21 000 kr. De som fikk mest i støtte var Havnnes og VestUløy bygdelag (21 000 kr), Arktisk Geotek AS (12 000 kr) og Nord-Troms Dykkerklubb (12 000
kr).
I Lyngen kommune har det i 2017 og 2018 vært ansatt strandryddere på sommerstid. I år har
det vært arrangert rydding med 250 skoleelever som har ryddet grøfter med en distanse på tre
mil. Kommunens ansatte har ryddet i sentrum. Det er flere utilgjengelige områder som er litt
mer krevende å organisere aksjoner i, som gjenstår å rydde.
Råfisklaget delte ut 10 000 kr til elleve ulike lag og foreninger i Troms.
Ishavskysten friluftsråd har prosjektet Ren Kyst som pågår i Tromsø og Karlsøy. Ren Kyst
bidrar primært med koordinering av transport av avfall. I år er det totalt samlet inn 45 tonn
avfall gjennom Ren Kyst. For rydderen foreligger det ingen kostnader å melde inn depot til
Ren Kyst. Transport foregår i samarbeid med Remiks Miljøpark. Hvis avfallet plasseres i et
utilgjengelig område, sørger Ren Kyst for at det blir hentet og har samarbeidet med flere om
dette. I fjor utførte Kystvakten noen henteoppdrag. Oppdrettere og Redningsselskapet har
også bidratt ved flere anledninger. I år har Levende Hav hentet avfall i Troms i utilgjengelige
områder. Ren Kyst oppfordrer ryddere til å melde aksjoner inn i Ryddeportalen, og i år er det
meldt inn ca. 115 aksjoner i Tromsø og Karlsøy. Det er stor interesse for rydding i området. I
2019 er det ikke betalt ut noen motivasjonsmidler til ryddere, kun små summer til å dekke
kostnader ved bruk av båt.

2

Aktørbildet viser aktører som har mottatt finansiell støtte for å utføre opprydding. Frivillige aktører som utfører rydding uten støtte,
inngår ikke. Flere kommuner som organiserer opprydding, er ikke eksplisitt nevnt i kartet.
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Avfallsselskaper i Troms:
•
•
•
•
•

Avfallsservice AS (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen)
Remiks Miljøpark AS (Tromsø og Balsfjord)
Perpetuum (Tromsø)
Hålogaland ressursselskap (HRS) (Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen
og Salangen)
Senja Avfall IKS (Balsfjord, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Salangen, Tranøy, Sørreisa og
Torsken)

Avfallsservice AS er et interkommunalt selskap som eies av de seks nordligste kommunene i
Troms, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. De deler ut utstyr til
innsamling av marin forsøpling.
Remiks Miljøpark AS er et avfallsselskap, som fikk midler fra Miljødirektoratets
tilskuddsordning i år, samarbeider med Ren Kyst. Remiks bidrar med avfallstjenester for
Tromsø og Karlsøy kommune. De deler ut utstyr til strandrydding og bidrar med logistikk.
Dette inkluderer hansker, sekker, henting av sekker langs veiene, utkjøring og henting av
containere. Utgifter til utkjøring og transport av containere blir dekt av Ren Kyst. Remiks
arrangerte i år en kampanje for å rekruttere nye ryddere, spesielt rettet mot flyktninger, barn
og unge. Kampanjen resulterte i en strandryddeaksjon med 150 deltakere. Remiks har også
utviklet et «strandryddekort», som fungerer som en slags identifikasjon for strandryddere, slik
at det går raskere å levere avfall på miljøstasjonen. Mesteparten av marint avfall levert hos
Remiks går til energigjenvinning, men det er fokus på å øke andelen til materialgjenvinning.

.
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Figur 17. Oversikt over aktører som bidrar til strandrydding i Troms.
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Perpetuum mottar, henter og kjører ut kontainere til marin forsøpling i Balsfjord og i Tromsø.
Senja Avfall er et interkommunalt selskap som håndterer avfall i Sør-Troms, i kommunene
Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Salangen, Tranøy, Sørreisa og Torsken. Totalt i år er
det samlet inn 110 tonn marint avfall, og rundt 20 tonn metallavfall. Avfallsselskapet
samarbeider med kommunene om organisering av strandrydding. Noen, men ikke alle
rydderne, får utdelt motivasjonsmidler. Kommunene sørger for rekruttering av ryddere,
kommunikasjon med lokale ryddere og gir beskjed til avfallsselskapet om når og hvor
kontainere skal plasseres. Kommunene får ikke dekket denne egeninnsatsen økonomisk, og
det er de som registrerer ryddeaksjoner i Ryddeportalen. I 2018 bidro Kystvakten med
helikopter til henting av avfall i et utilgjengelig område. Et område i Berg kommune var så
forsøplet at det ble leid inn maskinentreprenør for å gjøre jobben. Samarbeid mellom
avfallsselskap, kommuner, private selskaper med båt (oppdrettere og fiskere) og frivillige
ryddere ligger til grunn for den store mengden med innsamlet avfall. Både lett tilgjengelige og
mer utilgjengelige områder er ryddet.
Hålogaland Ressursselskap (HRS) er et interkommunalt avfallsselskap. Selskapet har i 2018
og 2019 arrangert strandryddeuka for 11 kommuner fra Ofoten til Sør-Troms, hvorav seks
kommuner ligger i Troms (Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Lavangen, Skånland og Kvæfjord). I
2017 gjaldt dette kun Ofot-kommunene, og totalt i 2017 ble det ryddet 20 tonn. Tidligere år var
det Sør-Troms regionråd som arrangerte strandryddeuka i Sør-Troms. I 2018 ble det ryddet 65
tonn avfall. Vekten for 2019 er enda ikke klar. HRS oppfordrer til registrering i Ryddeportalen,
men dette er ikke et krav for gratis levering. Antallet ryddere som har deltatt er ikke kjent, fordi
mange registrerte aksjoner ikke har inkludert antallet ryddere. Alle aksjonene er heller ikke
registrert. HRS har videreført Sør-Troms regionråd sitt initiativ med å premiere en tilfeldig
rydder i hver kommune med 5000 kr, og kåringen oppleves som veldig motiverende for lokale
strandryddere. HRS oppfordrer til å rydde utilgjengelige områder og bidrar med informasjon
om områder som trengs å ryddes. Avfallet som skal hentes av HRS må settes ved kjørbar vei
eller leveres direkte til en av selskapets ni miljøstasjoner. HRS mottar avfallet uten kostnad for
strandrydderne. Flere lokale selskaper har bidratt med frakt av marint avfall fra utilgjengelige
steder til egnet sted for henting, blant annet Ballangen Sjøfarm, Nordlaks og
Redningsselskapet.
Flere nasjonale aktører bidrar mot marin forsøpling i Troms. Kystverket gjennomførte 1-dags
ryddeaksjon på øyer nord for Rebbeneshalvøya. Det ble ryddet 22 m3 på ca. 1,5 km
strandlinje i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Tromsø kommune og
Polaria. Kystverkets slepebåt Strilborg ble brukt som base og lettbåter ble benyttet for å frakte
personell til ryddestedene.
Kystvakten har hatt oppdrag med å hente avfall i Tromsøområdet med KV Heimdal.
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde samarbeider med
Hansnes skole. De rydder marint avfall hvert år på Hersøya. Det er også et godt samarbeid
med grunneierne som rydder på eget initiativ og melder inn til Ren Kyst. Verneområdestyret
har tidligere organisert egne ryddeaksjoner og planlegger flere.
Det er flere private selskaper som bidrar mot marin forsøpling i Troms. Oppdrettsselskaper i
fylket bidrar med sine båter, og flere selskaper har årlige aksjoner med rydding i nærheten av
sine anlegg. MOWI ansatte fire elever i sommer for å rydde langs kysten i tre uker i
Kvænangen kommune. Mengden avfall og områdene som ble ryddet ble ikke registrert, men
det anslås at det ble ryddet 200 – 300 sekker.
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Det er registrert 297 ryddeaksjoner i Troms i Ryddeportalen per 06.12 med deltakelse fra 4858
frivillige (Figur 18).

Figur 18. Oversikt over aksjoner registrert i Hold Norge Rents Ryddeportal.
Figur 19 og Figur 20 viser fordelingen av ryddeaksjoner i Troms.
Observasjoner og kommentarer
•
•

•
•
•
•
•

Friluftsrådene og avfallsselskapene bidrar aktivt til rydding i Troms.
Fem aktører, Remiks miljøpark AS, Hålogaland Ressursselskap IKS, Nord-Troms
Friluftsråd, Ishavskysten friluftsråd (Ren Kyst) og Levende hav har fått støtte fra
Miljødirektoratet til opprydding av marin forsøpling i Troms i 2019.
Tromsø Havpadleklubb, Kvæfjord Kystlag og Levede hav har fått støtte fra Handelens
miljøfond.
39 aktører har fått støtte fra Nord-Troms friluftsråd til gjennomføring av ryddeaksjoner.
Flere kommuner driver aktivt arbeid for å gjennomføre strandryddeaksjoner.
297 ryddeaksjoner er gjennomført og registrert i Ryddeportalen.
Levende hav har registrert mange ryddeaksjoner i Ryddeportalen, da under navnet
«ITSB langtidsfrivillige».

Figur 19. Registrerte ryddeaksjoner i Troms, fra Senja og nordover.
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Figur 20. Registrerte ryddeaksjoner sør i Troms.

3.3

Trøndelag

I Trøndelag har vi deltatt på ryddeaksjon sammen med Mausund feltstasjon i Froan
naturreservat og besøkt Oppdretternes Miljøservice i Rørvik. Vi har også hatt dialog med
Roan frivilligsentral SA.

3.3.1

Prøvetaking og Rydding i Froan naturreservat

Aktører
Mausund feltstasjon drives av Eider AS og har en lab og fasiliteter som blir brukt av NTNU.
Stasjonen har også besøk av mange frivillige strandryddere hvert år. I 2018 deltok 800
personer og i år 260. Mausund feltstasjon har 11 deltids- og heltidsansatte ryddere.
Kartlegging
Mausund feltstasjon kartlegger ved å rekognosere med båt og ved inspeksjon på land.
Forsøplede områder lagres deretter i kartplotter om bord.
Planlegging
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SOMM sin aksjon til
Mausund feltstasjon ble
planlagt i samarbeid med
Fylkesmannen i
Trøndelag.
Området i nærheten av
Mausund ryddes
systematisk og hver
morgen planlegges det
hvor det skal ryddes i
henhold til vær og vind.
Figur 21. Ryddede områder i Froan naturreservat
Mausund feltstasjon har
delt Froan naturreservat og resten av sitt «ryddeareal» inn i områder som systematisk
gjennomgås og ryddes for marin forsøpling.
Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning har
ferdeselsforbud fra 1. april til 15. august, og Mausund feltstasjon prøver å rydde så mye som
mulig i dette området i perioden uten ferdselsforbud.
Prøvetaking og rydding
Under vårt besøk til Froan naturreservat i slutten av september, undersøkte vi sammen med
Mausund feltstasjon mengden avfall i tjern på øya Emåsvær i Froan naturreservat. Det ble
brukt raker for å fiske opp avfall fra to tjern og vi fant mye søppel i begge tjernene. Det ble tatt
vannprøver fra fem ulike tjern. De ble sendt til NTNU og NMBU for å undersøke om det er
miljøgifter og mikroplast i tjern på Froan.
Det foreligger kun et foreløpig resultat fra analysen av uorganiske og organiske miljøgifter i
vann, sedimenter og plast. Prøvene ble hentet inn fra Mausund og Froan Naturreservat i
slutten av august 2019, se Tabell 1.

Tabell 1: Oversikt over vann og posisjoner det ble tatt prøver fra i prosjektet Plast i vann
Prøvenr.

Navn

Kommentar

101

Stor-Aursøya,
Otertjønna

Referansevann. Ikke synlig plast i
overflaten

102

Borholmen vann 1

103

Borholmen vann 2

104

Emåsværet vann 1

105

Emåsværet vann 2

106

Langøya

Det ble gjennomført prøvetaking fra øyene Stor-Aursøya, Borholmen, Emåsværet og
Langøya. Fra hver av vannene ble det tatt vann-, sediment- og plastprøver. Prøvene ble sendt
til institutt for kjemi ved NTNU for analyse av uorganiske miljøgifter og til Miljøtoksikologisk
laboratorium ved Veterinærhøyskolen ved NMBU, for analyse av organiske miljøgifter.
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Prøveresultatene vil bli vurdert opp imot grenseverdiene som er satt for vann og sedimenter i
Vannforskriften. Foreløpig vurdering på prøvesvar3 på uorganiske prøver i vann og
sedimenter, viser så langt verdier over grenseverdiene for bly og kvikksølv i vann og for sink i
vann og sedimenter. Prøvesvarene på organiske miljøgifter er forventet innen utgangen av
januar 2020.
Analysene er tidkrevende. Når alle prøvesvarene er mottatt, vil alle prøvesvarene bli nøye
vurdert opp imot helse, miljø og sikkerhet. Det vil bli skrevet en rapport som gir en anbefaling
for videre oppfølging og arbeid med rydding av vannene.
Det ble også ryddet avfall på Brannøya i landskapsvernområdet med dyrelivsfredning. Her var
vi åtte ryddere og på 1,5 time samlet vi sammen en stor haug med søppel, tilsvarende fem
storsekker. Det var veldig mye avfall på denne øya, og det var fortsatt mye igjen da vi dro.
Avfallet var en blanding av blant annet plast- og glassflasker, bøyer, tauverk, fiskekasser,
kanner, sko, nøter, gamle rengjøringsflasker, lyspærer og sprøytespisser.
Mausund feltstasjon har 11 heltids- og deltidsansatte ryddere. Gjennomsnittlig ryddet mengde
per dag er rundt en storsekk per person. Når det ryddes, sorteres tau, glass, metall og farlig
avfall slik som spillolje og lyspærer hver for seg. All annen plast pakkes sammen.
Feltstasjonen har fire aluminiumsbåter på 22 fot og to prammer som er leid inn til prosjektet.
Prammene tar opp til 12 tonn søppel.

Oppsamling
Feltstasjonen har to prammer som brukes til å frakte
avfallet. Disse har plass til ca. 15 storsekker. Depot
merkes i kartplotter.
SalMar har høsten 2019 bidratt med å frakte noe av
avfallet med egen kranbåt fra midlertidige depot på
øyene i området de har anlegg til kai på Mausund.
Avfallshåndtering
Avfallet blir hentet av Ragn-Sells på kai i Mausund og
kjørt til avfallsmottaket på Hitra. Plast går til
energigjenvinning, mens tauverk og nøter går til
deponi. Levering til energigjenvinning koster 1100 kr
per tonn.
Finansiering
Arbeidet med rydding av marin forsøpling som
Mausund feltstasjon (Eider AS) gjennomfører er
finansiert av Trøndelag fylkeskommune, Hitra
kommune, Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet.
Totalt budsjett for 2019 er 5 millioner kroner.
Evaluering og rapportering

3

Figur 22. Forsøplet tjern på Emåsvær

Notat "Plast i vann på holmer og skjær. Miljøgifter i vann, plast og sedimenter". Eider AS Mausund Feltstasjon, 12.12.2019.
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Ryddet avfall sorteres som tau (inkl.
trålposer) og plast. Mausund
registrerer ikke type avfall på mer
detaljnivå. Ryddet avfall registreres
samlet for hele området i Hold
Norge Rent sin ryddeportal. Total
mengde i tonn registreres som en
snittvekt per kubikkmeter ryddet
avfall.
Tabell 2 viser total mengde avfall
Mausund feltstasjon har samlet opp
i 2019.
Figur 23. Marint avfall ryddet på 1,5 time på Brannøya.

Tabell 2. Totalt innsamlet mengde avfall av Mausund feltstasjon i tonn i 2019.
Avfall

Froan og
Vassholmen
naturreservat

Frøya kommune

Hitra kommune

Bøyer, store
plastobjekter

5

3

Diverse plastavfall

69

47

12

Oppdrettsavfall,
konstruksjoner, flere
km forslanger,
merder og tårn

12

8

1

Avfall fra havbunn.
Bil og lastebildekk,
plater, metallskrot

9

19

Sum

95

77

3.3.2

13

Erfaringer og utfordringer

Mausund feltstasjon skiller seg ut fra de andre aktørene i rapporten med tanke på at de har
fast ansatt personell som utfører ryddingen. Rydding gjennomføres hele året. De har som mål
å være innovative og skape gode løsninger. Med innovasjon, utmerker de seg med idéen om
å tømme tjern.
En utfordring i Froan er lange avstander og store ryddeområder. Fra basen i Mausund ut til
naturreservatet tar det rundt en time å kjøre med båt hver vei. Det går derfor mye tid til
transport når det ryddes i verneområdene. Rydding om vinteren fører med seg utfordringer
med tanke på sikkerhet for personell. Vårt inntrykk er at faste ansettelser gir kontinuitet, gode
rutiner og store volumer med ryddet avfall.

33

Nasjonal strandrydding - Regionale pilotprosjekter

3.3.3

Andre «profesjonelle» aktører i Trøndelag

Nedenfor beskriver vi andre aktører som har en rolle i oppsamling av marint avfall i Trøndelag
på «profesjonell» basis.

3.3.3.1

Oppdretternes miljøservice

Oppdretternes Miljøservice (OMS) har base i Rørvik. Første ryddesesong var i 2017. Totalt i
2019 er det ryddet 54 tonn (760 m3) avfall.

Kartlegge behov
Områder med behov for rydding kartlegges gjennom
observasjoner fra båt. Det forsøplede området blir
så registrert i kart internt hos OMS. Drone blir også
brukt for kartlegging av forsøplede områder.
Figur 24 viser et forsøplet område på øya
Sandværet i Vikna kommune. Her er utfordringen at
avfallet ligger langt inne på land på en øy, 400 meter
fra havet. Henting med båt er derfor tidkrevende, og
helikopterhenting vurderes av OMS.
Planlegging av aksjoner
Det er ansatt en person som jobber på heltid i en
seks måneders stilling med planlegging, som blant
annet innebærer å ansette ryddere til sesongen og å
planlegge hvor det skal ryddes.

Figur 24. Forsøplet område på øya
Sandværet i Vikna kommune.

Totalt ble 40 personer ansatt sommeren 2019 for to
bolker med tre ukers strandrydding. 20 personer ryddet de første tre ukene, og deretter var det
20 nye personer. Videre var det fire personer som jobber fra starten av august. Alle ansatte
var mellom 15 og 22 år.
OMS rydder i kommunene Vikna, Nærøy og Flatanger, i tillegg til noen oppdrag i Namsos og
Bindal. Her ryddes det systematisk fra nord til sør og omvendt.
De to verneområdene i nærheten, Borgan og Frelsøy naturreservat med dyrelivsfredning og
Kvaløy og Rauøy naturreservat, er prioriterte ryddeområder. Begge har ferdselsforbud fra 1.
april til 31. juli, og derfor konsentreres innsatsen når ferdselsforbudet er over.
Rydding
Til rydding brukes det tre åpne aluminiumsbåter mellom 18 og 24 fot, som eies av OMS. Det
brukes også en innleid båt på 12 m (39 fot) med styrhus og kran, som basebåt. Denne holder
seg i nærheten av kaia i Rørvik og ble leid første gang sesongen 2019 for å effektivisere frakt
av avfall til kai.
De ansatte jobber åtte timers arbeidsdager og hvert ryddelag består av seks til syv personer.
Hvert lag har en ryddeleder og båtførerne er erfarne ryddere med båtførerbevis. Ryddeleder
sørger for å få avfallet samlet opp et passende sted, og at det er godt sikret hvis ikke alt blir
hentet samme dag. Når det ryddes sorteres avfallet i seks ulike fraksjoner slik at det er klart til
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gjenvinning. Disse fraksjonene er rør fra oppdrett (HDPE), kanner og fiskekasser (HDPE), ren
isopor (EPS), spillolje, batterier/kjemikalier/annet farlig avfall og til sist elektrisk avfall og
metall. Tauverk leveres ikke til energigjenvinning.

Oppsamling
Under rydding brukes de minste båtene til
frakt og transport av folk. Avfallet puttes i
vanlige, gjennomsiktige ryddesekker. Disse
bæres om bord og deretter pakkes sekkene
i storsekker i båten. Nærmere Rørvik møtes
basebåten og den mindre båten, og
storsekkene heises over i basebåten med
kran. Alt avfallet som ryddes blir fraktet til
kaia i Rørvik. Her blir det lastet videre til kai
fra basebåten og til lastebil med traktor.
Det planlegges å bruke helikopter på steder
hvor avfallet har samlet seg langt fra
kystlinjen. OMS har kontakt med Kystvakten
om et samarbeid.

Figur 25. En av arbeidsbåtene til OMS.

Avfallshåndtering
Avfallet som ryddes resirkuleres hos Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC). Dette koster
2000 kr per tonn.
Evaluering og rapportering
Ryddede og kartlagte områder registreres ikke i Hold Norge Rents ryddeportal. Videre er det
fortsatt mye avfall som gjenstår å få fjernet, spesielt i verneområdene.
Fra høsten 2019 har elever på Ytre Namdal videregående skole tilbud om å bidra med
strandrydding i samarbeid med OMS, som en del av utplasseringsprogrammet på linjene fiske
og fangst og maritime fag.
Aktører
OMS bruker sin båt på 12 m (39 fot) til å bistå rydderne i Flatanger med oppsamling av avfall
til kai.
Økonomi
I 2019 fikk OMS støtte fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag
fylkeskommune og kommunene Vikna og Nærøy. Til sammen i 2019 har de fått 3,5 millioner
kroner.

3.3.3.2

Rydding i Flatanger

I Flatanger utføres rydding av lokale ungdommer som får sommerjobb som strandryddere.
Arbeidet organiseres i samarbeid mellom Bjørøya fiskeoppdrett, SalMar, Mowi, Flatanger
kommune, Oppdretternes Miljøservice og Midtre Namdal Avfallsselskap.
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3.3.3.3

Roan frivilligsentral SA

Roan Frivilligsentral har i 2019 fått støtte fra Handelens Miljøfond til å rydde strender og
koordinere dette arbeidet. Det ble samlet inn 110 kubikk avfall i samarbeid med skoler,
barnehager, lag og foreninger i Roan kommune. De har sørget for enkel avfallshåndtering ved
å plassere kontainere fra Midtre Namdal Avfallsselskap rundt i kommunen og jobber også med
å engasjere ryddere. Roan Frivilligsentral oppfordrer til registrering i Ryddeportalen ved å
sende med registreringsskjemaer til rydderne.

3.3.4

Aktørbilde i Trøndelag

Figur 26 viser at aktørkart4 for Trøndelag.
I Trøndelag har fem aktører fått støtte fra Miljødirektoratet, og tre fra Handelens Miljøfond til
opprydding av marint avfall. Miljødirektoraret har gitt støtte til Eider AS (Mausund feltstasjon),
Miljøpartnerne AS (Hold Midt-Norge rent), Oppdretternes Miljøservice, Naturvernforbundets
store plastjakt og Trollfjell Friluftsråd. Fra Handelens Miljøfond har Eider AS, Project Baseline
Trondheim og Roan Frivilligsentral SA fått støtte. Trøndelag fylkeskommune har også gitt
midler til Mausund feltstasjon og Oppdretternes Miljøservice.
Trollfjell Friluftsråd jobber i både Nordland og Trøndelag. I Leka kommune har de gjort flere
tiltak mot marin forsøpling. I sommer ble det ansatt 26 ungdommer som jobbet i fire uker med
strandrydding i Leka, i samarbeid med kommunen, Statens Naturoppsyn (SNO) og Norsk
Ornitologisk Forening. En ryddeleder deltok på alle aksjoner, og det ble ryddet i
nærområdene, men også i utilgjengelige områder der SNO sto for båttransport. Totalt ble det
ryddet 18 tonn marint avfall av de sommeransatte fra 130 km kystlinje. Tavler med informasjon
om marin forsøpling ble hengt opp i nærområdene, og containere ble satt ut i områder med
mye avfall. Ved levering av avfall i containerne, ble det oppfordret til å registrere ryddingen, og
dette kunne gjøres via SMS. Videre ble ryddingen registrert i Ryddeportalen av Friluftsrådet.
Naturvernforbundets store plastjakt pågår i to fylker, Hordaland og Trøndelag. I Trøndelag
fokuserer de hovedsakelig på formidling og bevisstgjøring om temaet, men arrangerer også
flere ryddeaksjoner i samarbeid med andre aktører, ofte i forbindelse med de nasjonale
aksjonene i regi av Hold Norge Rent. Disse aksjonene registreres i Ryddeportalen.
Project Baseline Trondheim er en dykkeorganisasjon som har hatt ni ryddeaksjoner langs
kysten i Trondheim i år. En av aksjonene var i samarbeid med Fiskarlaget Midt-Norge og
hadde 250 deltakere. De resterende aksjonene hadde mellom fire og ti deltakere. Aksjonene
blir registrert i Ryddeportalen og totalt i år er det ryddet rundt sju tonn avfall.
Clean Shores er en internasjonal organisasjon som har fått støtte fra Miljødirektoratet og
Handelens Miljøfond til dugnadsbasert opprydding. De rekrutterer lokale ildsjeler fra nettsiden
frivillig.no som arrangerer ryddeaksjoner i sitt nærmiljø, i utlandet og nasjonalt nord til Meløy i
Nordland. I år har det vært arrangert ca. 290 nasjonale ryddeaksjoner. Clean Shores
registrerer alle aksjoner i Ryddeportalen.

4

Aktørbildet viser aktører som har mottatt finansiell støtte for å utføre opprydding. Frivillige aktører som utfører rydding uten støtte,
inngår ikke. Flere kommuner som organiserer opprydding, er ikke eksplisitt nevnt i kartet.

36

Nasjonal strandrydding - Regionale pilotprosjekter

Figur 26. Aktørbilde i Trøndelag.
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Hold Midt-Norge rent er en kampanje for å samle inn avfall og engasjere frivillige til opprydding
langs strender, innsjøer og vassdrag i Midt-Norge. 11 renovasjonsselskap fra Helgeland til
Romsdal (Miljøpartnerne AS) har samlet kreftene til en felles ryddeaksjon for rydding av avfall.
Kampanjen består av felles markedsføring og deltakerkonkurranser. Alle selskapene deler ut
gratis ryddesekker og henter avfallet kostnadsfritt. Den praktiske innsamlingen av avfallet
foregår lokalt hos hvert enkelt renovasjonsselskap, mens kampanjen i felleskap driver
markedsføring og konkurranser. Avfallsselskapene dekker 25 000 kilometer med strandlinje
fra kommunene Dønna og Alstahaug nord til Molde og Nesset i sør. I 2018 ble det samlet inn
486 tonn marint avfall, mens det i 2019 er samlet inn 255 tonn.
Registrerte ryddeaksjoner i kampanjen er med i konkurransen om å bli «Årets strandrydder»
for Midt-Norge og lokalt for hvert selskap med premier på opptil 10 000 kroner. De deltakende
selskapene får i fellesskap tildelt midler fra Miljødirektoratet til transport og behandling av
avfallet, samt markedsføring for å rekruttere frivillige. Kampanjen foregår parallelt med Hold
Norge rents aktiviteter og samarbeider med dem. Hold Midt-Norge rent ønsker at alle
ryddeaksjoner registreres i Ryddeportalen, og at de knyttes til det lokale renovasjonsselskapet
i registreringen.
Fylkesmannen i Trøndelag har igangsatt arbeidet med å utarbeide en plan for å gjennomføre
basisrydding av marin forsøpling langs Trøndelags ytre kyst. Arbeidet gjennomføres i
samarbeid med Handelens miljøfond. Med basisopprydding menes fjerning av synlig
avfall/plastavfall (makroplast) for å hindre at dette spres videre eller blir liggende og forvitre til
mikroplast. Basisoppryddingen omfatter ikke rensing av jord for fjerning av mikroplast.
Ytre kyst omfatter områder som er lite tilgjengelig for frivillige. Områdene ligger eksponert til
for vær og sjø, og krever derfor tilgang på tyngre utstyr og gode HMS-systemer for effektiv
rydding for å ivareta ansattes sikkerhet. Særlig to geografiske områder skiller seg ut. Det er
Froan og ytre skjærgård i Frøya og Borgan/Frelsøy, Hortavær og Sklinna, det vil si de ytre del
av Vikna og Leka. Dette er områder hvor det er ønskelig og nyttig med profesjonelle aktører. I
enkelte områder ligger det tykke lag med plastavfall, infiltrert i jordsmonn og plante/tarerester.
Dette er lag som er akkumulert gjennom flere tiår. Etter en basisrydding vil det være enklere å
utføre årlig opprydding av nytt avfall.
Fylkesmannen har utarbeidet en oversikt over områder som skal prioriteres. Utover
Fylkesmannens oversikt skal det hentes inn behov fra aktuelle kommuner om supplerende
områder som ligger eksponert til på ytre kyst og har behov for rydding.
Oppdraget med å utføre rydding i prioriterte områder skal plasseres hos profesjonelle
ryddefirmaer som er aksjeselskaper eller liknende. Planlagt oppstart av dette arbeidet er i
2020.
Det er registrert 251 ryddeaksjoner i Trøndelag i Ryddeportalen per 06.12.2019 med
deltakelse fra 7504 frivillige ryddere, se Figur 27.

Figur 27. Oversikt over ryddeaksjoner i Trøndelag.
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Figur 28. Aksjoner registrert i Hold Norge Rents ryddeportal.
Observasjoner og kommentarer
•
•
•

Fylkesmannen i Trøndelag har tatt et initiativ for å lage en plan for profesjonell rydding
av ytre kyst.
Det er etablert to organisasjoner i Trøndelag som driver med strandrydding med
ansatte strandryddere (Mausund feltstasjon og Oppdretternes Miljøservice).
Trøndelag er det fylket i Norge med nest lengst kystlinje etter Nordland. Kystlinjen
langs fastlandet er 3480 km, mens kystlinjen med øyer er 12599 km.
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3.4
3.4.1

Sunnmøre
Ryddeaksjon på Erkna og Gjøsundholmen

Kartlegging
Sunnmøre Friluftsråd kartla til fots på Erkna og Gjøsundholmen etter opphevinga av
ferdselsforbudet 31. juli 2019. Det ble sendt bilder til de som skulle delta på ryddeaksjonen.
Planlegge aksjon
I samarbeid med Sunnmøre friluftsråd ble
det planlagt at naturreservatene Erkna og
Gjøsundholmen skulle ryddes 7. - 8.
september 2019. Plastfritt Hav,
Plastpiratene, Runde Miljøsenter og andre
interesserte ryddere ble invitert til
aksjonene. Begge øyene har
ferdselsforbud fra 1. mai til 31. juli for å ta
hensyn til hekkende fugl.
Erkna ligger lengst til havs av disse
øyene. Transporten dit er derfor mer
krevende enn til Gjøsundholmen. Hvor det Figur 29 Flyfoto av ryddesteder
skulle ryddes hvilken dag, ble avgjort etter
værforhold. Testing av helikopter for å hente avfall ble planlagt.
Rydding
Rydderne som stilte disse dagene var fra
organisasjonene Sunnmøre friluftsråd,
Plastpiratene, Plastfritt hav og Runde
Miljøsenter. Skjærgårdtjenestens båt
Rigmor var leid til transport. Den er
godkjent til å frakte 12 personer, har
landgang og sikkerhetsflåte.
7. september ble Gjøsundholmen ryddet
av 18 frivillige. Dette stedet var blitt ryddet
tidligere. Under aksjonen ble det ryddet to Figur 30. Delvis overgrodd isopor på Gjøsundholmen
tonn avfall. Det avfallet det ble observert
mest av var isopor, tauverk, flasker, fiskeutstyr og andre vanlige funn. Det ble funnet spesielt
mye nedgrodd isopor som var vanskelig å rydde vekk.
Ryddemetoden «å gå manngard» ble prøvd ut med den hensikt å se hvordan det fungerer når
målet er å totalrydde et område. Det ble dannet en lang rekke med ryddere som gikk parallelt
på rekke over ei myr med hver sin ryddesekk. Området var krevende å gå i, hadde relativt lite
avfall, og når avfall ble funnet var det vanskelig og tidkrevende å fjerne det. Derfor ble
manngarden hyppig oppdelt og metoden fungerte mindre bra i dette området. Denne metoden
kan være verd å prøve på nytt i et annet mer oversiktlig område, og vil muligens egne seg hvis
målet er å gå over et allerede ryddet område, for å fjerne avfall som har blitt oversett. På den
måten kan en manngard brukes til å sikre at et område er totalryddet
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Søndag 8. september ble øya
Erkna ryddet av 20 frivillige.
Totalt ble oppsamlet ett tonn (12
storsekker) som ble hentet med
helikopter. Avfallet på Erkna
besto i mindre grad av isopor enn
på Gjøsundholmen. Det som ble
funnet var hovedsakelig flasker,
tauverk, fiskeutstyr og andre
vanlige funn.
Oppsamling
Et innleid helikopter fra Nord
Figur 31. Rydding på Erkna
Helikopter AS kunne løfte mellom
150 kg og 1500 kg på en tur. Det var ikke noe problem
å løfte flere storsekker samtidig. På begge øyene ble
det laget to depoter og derfor ble det en del bæring av
avfallet, spesielt på Erkna. For helikopterhenting
kreves det egne godkjente storsekker som ikke bør
være for fulle, siden de ikke har topp som kan knytes.
Avfallshåndtering
Helikopteret fraktet 2,5 tonn av det oppsamlede
avfallet til Gjøsundneset miljøstasjon. Det resterende
avfallet ble levert i container innleid fra Container
Consult på Flatholmen i Ålesund.
Evaluering og rapportering
Totalt ble det ryddet tre tonn avfall på disse to dagene.
Aksjonene ble registrert i Ryddeportalen.
Aktører
De som deltok under rydding disse to dagene var
Figur 32. Henting av avfall på Erkna
Sunnmøre friluftsråd, Plastfritt hav, Runde miljøsenter,
Plastpiratene og en del frivillige ryddere fra området. Skjærgårdstjenesten sto for transporten
med båt.
Økonomi
Sunnmøre friluftsråd har fått midler fra Miljødirektoratets tilskuddsordning og Handelens
Miljøfond. En andel av dette deles ut til aktører på Sunnmøre. Plastpiratene og Runde
Miljøsenter er to av de som Sunnmøre Friluftsråd har delt ut midler til. Runde Miljøsenter har
også fått fra støtte fra Handelens Miljøfond, mens Plastfritt Hav har fått støtte fra
Miljødirektoratets tilskuddsordning.

3.4.2

Erfaringer og utfordringer

På Erkna og Gjøsundholmen ble det funnet ulike typer avfall, mens på Gjøsundholmen var det
spesielt isopor som utmerket seg som en stor andel av funnene. Isopor er ofte problematisk å
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fjerne, siden det gjerne er overgrodd og sitter fast i landskapet. Det hender også at det ligger
igjen veldig mange små biter isopor som er så små at det nesten er umulig å fjerne det fra
naturen.
Skjærgårdstjenestens båt Rigmor var hensiktsmessig for å transportere ryddere og avfall.
Bruk av helikopter var effektivt og sørger for trygghet for ryddepersonell, når alternativet er å
laste sekker til båt i røft hav. Henting av marint avfall med helikopter kan være nyttig på steder
hvor avfallet ligger samlet opp langt fra kystlinjen, eller er vanskelig å frakte ut, på grunn av
dønninger eller langgrunne områder.

3.4.3

Aktørbilde – Møre og Romsdal

Figur 33 viser aktørkart5 over Møre og Romsdal. I Møre og Romsdal er det fem aktører med
støtte fra Miljødirektoratet, Sunnmøre Friluftsråd, Friluftsrådet Nordmøre, Romsdal, LD
Kunsthus med prosjektet Rydd Møre, Ellingsøy Idrettslag og Plastfritt Hav. Handelens
Miljøfond har støttet Nettverk for Marin Forsøpling Sunnmøre, Sunnmøre Friluftsråd og Eirik
Audunson Skaar og Idrettslaget Havørn.
Sunnmøre Friluftsråd får midler fra Miljødirektoratet til prosjektet Marin Forsøpling, og har
viderefordelt støtte til ni aktører i området. Disse er Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre,
Plastpiratene, Runde Miljøsenter, UL Samhald, Sula Cheerleading, Handballgruppa Valder IL,
Lepsøy Idrettslag, Skodje Idrettslag og G16 Handball i Blindheim, Aksla og Vik Idrettslag. Leie
av tjenestene til Skjærgårdstjenesten er en av prosjektets store utgiftsposter. Det er registrert
26 tonn ryddet avfall. I tillegg er det også ryddeaksjoner som ikke er registrert. Sunnmøre
Friluftsråd er på Ryddeportalen registrert med 33 aksjoner, med til sammen 1596 deltakere.
Den nordligste skjærgårdstjenesten i landet ble etablert i Møre og Romsdal i 2018. Båten
Rigmor er ca. 40 fot og har kapasitet til å frakte 12 passasjerer pluss mannskap og brukes til
transport av strandryddere og frakt av marint avfall. Skjærgårdstjenesten har stilt opp med båt
ved 33 aksjoner som er ført inn i Ryddeportalen av Sunnmøre Friluftsråd, og i tillegg har den
blitt brukt til henting av avfall på forespørsel fra frivillige, ofte i forbindelse med andre oppdrag.
Skjærgårdstjenesten blir finansiert gjennom Miljødirektoratet, Fylkeskommunen, Sunnmøre
Friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

5

Aktørbildet viser aktører som har mottatt finansiell støtte for å utføre opprydding. Frivillige aktører som utfører rydding uten støtte,
inngår ikke. Flere kommuner som organiserer opprydding, er ikke eksplisitt nevnt i kartet.
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Figur 33. Aktørkart for Møre og Romsdal.
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Nordmøre friluftsråd har ordningen «Stikk ut og plukk» som gjelder for kommunene Aukra,
Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma,
Sandøy, Smøla, Sundal, Surnadal og Tingvoll. De har siden ryddesesongen i 2017 hatt en
panteordning, hvor det blir utdelt 100 kr for hver innlevert sekk med marint avfall. Fra 600
ryddere og 1600 ulike steder på Nordmøre i 2019 er det levert inn totalt 61,6 tonn avfall.
Ryddere som har deltatt på flere aksjoner, er registrert flere ganger. Det egentlige antallet
personer som har deltatt er derfor sannsynligvis noe lavere. Aksjonene blir ført inn i Hold
Norge Rents ryddeportal av Nordmøre Friluftsråd. Ofte har aksjonene vært dugnadsbaserte,
og midlene fra Friluftsrådet har gått til idrettslag og andre foreninger som samler inn til en
felles kasse. Friluftsrådet samarbeider med Plastjegerne på Smøla.
Plastjegerne på Smøla arrangerer ryddeaksjoner og engasjerer lokale ryddere. De bruker
egne båter som de leier ut til ryddeprosjektet på oppdrag fra Nordmøre Friluftsråd, og det
hender at frivillige også stiller med båt og får dekt utgiftene. Plastjegerne har kontinuerlig ute
containere ved de hardest belastede områdene som ryddere kan fylle opp, og avfallsselskapet
Brødrene Sætran har rabattert denne tjenesten til formålet. De bruker sekkene fra Friluftsrådet
med pantelapp, og avfallet blir registrert i Ryddeportalen gjennom denne ordningen.
Plastjegerne er behjelpelig med å arrangere frakt til avfallsstasjonen, også når avfallet må
hentes i utilgjengelige områder. Fra slutten av april til midten av mai arrangerte de i samarbeid
med Friluftsrådet og Smøla kommune en samordnet strandrydding sammen med lag og
foreninger. 255 ryddere fra 15 lag og foreninger deltok og fikk motivasjonsmidler og til
sammen ble det utført 1297 dugnadstimer og 19,6 tonn avfall ble ryddet. Utenom denne
tidsperioden, samlet Plastjegerne inn 16,2 tonn avfall. Totalt har Plastjegerne altså samlet inn
35,8 tonn avfall i år.
Plastfritt Hav rydder i Giske kommune og i områdene rundt. I år har det blitt ryddet over 40
tonn marint avfall. For å motivere ryddere betales det ut 100 kr per sekk med avfall, og det er
hovedsakelig barn og ungdom som rydder gjennom et samarbeid med foreldrerådets
arbeidsutvalg i skolene. All rydding registreres i Ryddeportalen, og da inngår antall
arbeidstimer, ryddere og ryddested. Det er mottatt gode tilbakemeldinger på at denne
ordningen er en fin måte å samle inn midler til skoleturer, siden det skaper bevissthet,
fellesskap og store mengder ryddet avfall.
Plastpiratene rydder på Lepsøya i Haram kommune og i omkringliggende områder. De har i år
ryddet 6,2 tonn avfall. Aksjonene er ikke ført inn i Ryddeportalen. Det har vært et samarbeid
med noen idrettslag i området for frakt av depot. Kystverket har også vært involvert for henting
av depot.
LD Kunsthus med prosjektet Rydd Møre arrangerte i år to ryddeaksjoner fra Ålesund med
buss hver dag i løpet av en uke i september. Det ble ryddet rundt fem tonn, og litt over 250
mennesker deltok på ryddeaksjoner. På forhånd av aksjonene ble det holdt foredrag og laget
informasjonskampanjer for å rekruttere ryddere i samarbeid med Ålesund interkommunale
renovasjonsselskap.
Ellingsøy Idrettslag er lokalisert i Ellingsøy kommune sør i Møre og Romsdal og har ryddet
over 2,2 tonn marin forsøpling.
Avfallsselskaper i Møre og Romsdal er Volda og Ørsta Renovasjonsselskap, Ålesundregionen
interkommunale renovasjonsselskap, Tafjord forbrenningsanlegg, Romsdal Interkommunale
Renovasjonsselskap, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Brødrene Sætran.
Det er registrert 730 ryddeaksjoner i Møre og Romsdal Ryddeportalen per 06.12 med
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deltakelse fra 12361 frivillige (Figur 34).

Figur 34. Oversikt over aksjoner registrert i Hold Norge Rents Ryddeportal.

3.4.4

Erfaringer og utfordringer

•

Isopor som ligger delvis overgrodd av vegetasjonen er utfordrende å plukke. Den går
lett i oppløsning og isoporkuler fester seg til jord og vegetasjon slik at man ikke får
fjernet hele isoporbiten i et helt stykke.
Friluftsrådene i Møre og Romsdal har en aktiv rolle innen strandrydding og planlegger
og gjennomfører strandryddeaksjoner. De samarbeidet tett med Skjærgårdstjenesten.
Flere lag og organisasjoner gjennomfører også strandryddeaksjoner.
Nettverk marin forsøpling Sunnmøre arrangerer samlinger for strandryddere og er en
arena for erfaringsoverføring og dialog om marin forsøpling og opprydding av dette.
Sunnmøre friluftsråd og Runde miljøsenter inviterte til den første samlingen i
nettverket. Slike samlinger anses nyttig av deltakerne som engasjerer seg i
strandryddeaksjoner.
Helikopter ble benyttet for å hente og frakte avfall fra øyene til avfallsmottak. Dette er
en metode som kan være godt egnet for frakt av oppsamlet avfall fra utilgjengelige
steder hvor det er vanskelig å legge til med båt.

•
•
•

•

3.5

Oslofjorden – Ytre Hvaler nasjonalpark

3.5.1

Kartlegging og Rydding i Fredagshølet i Ytre Hvaler nasjonalpark

Aktører
Rydding i Fredagshølet er en del av et naturrestaureringsprosjekt som Hvaler kommune
gjennomfører. Deltakere på ryddeaksjonen i Fredagshølet var fra Hvaler kommune,
Skjærgårdstjenesten, Oslofjorden friluftsråd, Nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler, Statens
naturoppsyn (SNO) og Kystlotteriet. Antall ryddere varierte mellom åtte og elleve personer.
Kartlegging av ryddebehov
Befaring ble gjennomført i uke 26 av aktørene som deltok i ryddeaksjonen.
Planlegging av aksjon
På befaringen ble det besluttet å dele stranda i 4 sektorer for å teste ut ulike ryddemetoder:
•
•
•

Sektor 1 – Ingen inngrep.
Sektor 2 – Manuell plukking for hånd og bruk av rive.
Sektor 3 – Graving med maskin og filtrering (sil – vannbad – oljeutskiller) var planlagt
her, men ble ikke gjennomført.
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•

Sektor 4 – Graving med spade, manuell plukking, filtrering med rist og uttesting av
vannbad.

Gjennomføring av ryddeaksjoner
Området som ble ryddet var en 40 m
lang strand i Fredagshølet i Ytre Hvaler
Nasjonalpark. Skjærgårdstjenesten sto
for transport, og deres båt fraktet oss fra
Papper Havn i Hvaler kommune til
Fredagshølet.
Stranda ble delt inn i fire sektorer og
merket med staurer. Hver sektor var åtte
meter bred, og gikk 20 meter innover.
Trær som skulle kuttes ble valgt ut av
forvalter for Ytre Hvaler Nasjonalpark, for
å gi rom til ferdsel på stranda.
Sektor 1 forble en referansesektor, mens Figur 35. Ytre Hvaler nasjonalpark
i sektor 2 ble det ryddet for hånd og rive
ble også brukt. Graving med maskin var
planlagt i sektor 3, men ble ikke
gjennomført. I sektor 4 ble det brukt
spade og potetgreip. Her ble også
plukket for hånd, det ble testet ulike typer
siler. Vannbad ble testet i denne
sektoren.
Forsøplingen i Fredagshølet skiller seg
fra andre områder vi har vært i ved at
den er meget oppdelt og fragmentert.
Avfallet som ble funnet var for det meste
små, uidentifiserbare plastflak. Det var
Figur 36. Forsøpling i Fredagshølet
også oransje labbetuss (dollyropes),
bomullspinner, tauverk, haglpatroner, rensefiltre og små plastkuler (nurdles).
Det å håndplukke i et område med mye små plastbiter som er delvis overgrodd er tidkrevende.
Det medfører at mengden plast hver person greier å plukke er mye lavere enn i områder med
annen type avfall.
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Raker, spader og greip med spisse og butte ender ble brukt.
Her var spesielt potetgreipene med butte ender et godt verktøy,
siden vi kunne rake og samle opp avfall som lå i de øverste
lagene uten at de satt seg fast i så mye vegetasjon. Der
plasten var fanget blant vekster, kunne den også brukes til å
heise opp plasten mellom plantene. Utfordringen med rake var
at også mye pinner, bark og vegetasjon ble med i
søppelsekkene. Spade ble også brukt, og opplevelsen med det
var at det fungerer godt til å løsne større overgrodde biter med
avfall. Spade er også nyttig hvis det er ønskelig å grave i jorda
for å fjerne avfall som ligger nedover i jordsmonnet. På
Fredagshølet var det avfall som lå lagvis opptil 30 cm ned i
jorda.
Batteridrevet støvsuger ble testet. Erfaringen var at den ikke
hadde sterk nok motor og sugeevne, og den ble fort tett hvis for
store plastflak ble støvsugd. Aggregatdrevet industristøvsuger
ble også testet. Denne fungerte mye bedre enn den
batteridrevne. Likevel hendte det at den ble tett. For
små plastbiter er denne støvsugeren et rimelig bra
alternativ, hvis avfallet ligger løst og det ellers er
vanskelig og tidkrevende å plukke det opp. Aggregat
har derimot sine ulemper når det kommer til lyd og
lukt. En annen ulempe med støvsuger er at den ikke
bare suger opp plastbiter.
Vannbad som metode for å separere plast fra jord
ble testet ut. Skjærgårdstjenesten delte en
kubikktank i to deler. Vann fra sjøen ble pumpet opp
i tankene. Deretter ble søppel som var blitt raket
sammen puttet i vannbad. Ideen bak dette var at
plast som ender på strender har lav tetthet, og derfor
skal flyte. Det ble observert at vi heller hadde skapt
en suppe av kvist, jord og plast, hvor vannet ikke
skapte noe klar separering. Det som ble veldig
tydelig i vann, var hvor liten størrelse mye av
avfallet faktisk har. Metoden fungerte dermed ikke
som ønsket.

Figur 37. Potetgreip

Figur 38. Vannbad for å skille ut plast

Ei rist ble også testet ut. Den ble laget av en slags
myggnetting, med staurer montert fast som ramme.
Deretter ble den videreutviklet slik at vi hadde tre
ulike maskestørrelser og stativ. Metoden fungerte
rimelig bra siden man kan rense jorda og få ryddet
grundigere, men et behov for motorisering eller
annen videreutvikling av konseptet for å gjøre den
Figur 39. Bruk av rist for å skille ut plast
mer tidseffektiv, er til stede. Til tross for svær små
hull i myggnettingen, ble det likevel observert mikroplast, i form av bittesmå tråder
(dollyropes), i jorda etter at den var silt.
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Oppsamling og frakt av avfall
Avfallet var som nevnt i dette området lett, oppdelt og nesten utelukkende små gjenstander.
Derfor gikk oppsamlingen og frakt til båt problemfritt. Under rydding ble avfallet pakket i
gjennomsiktige vanlige ryddesekker, og båret til Skjærgårdstjenestens båt som lå ved land
rundt 50 meter fra ryddeområdet.
I løpet av aksjonens tre aksjonsdager ble det samlet opp totalt 780 kg avfall.
Avfallshåndtering
Skjærgårdtjenestens båt ble kjørt til havn i Hvaler. Her ble avfallet båret til en tilhenger og kjørt
med bil til avfallsstasjonen Sandbakken.
Evaluering/rapportering
Ryddeaksjonen i Fredagshølet ble ikke registrert i Hold Norge Rents ryddeportal. Oslofjorden
friluftsråd bruker vanligvis å registrere sine aksjoner i Ryddeportalen.
Økonomi
Rydding av marint avfall i Fredagshølet er en del av et større naturrestaureringsprosjekt som
Hvaler kommune har fått støtte fra Fylkeskommunen i Østfold for å utføre. Prosjektet
innebærer også å restaurere sivområder og å rydde havbunnen for moringer og teiner.
Resultater fra prøvetaking
NIVA6 har gjennomført en forstudie for å undersøke hvor mye plast det er i jordvoller fra
Fredagshølet før maskinell rydding av et område. Formålet med plastanalysen var å finne ut
hvor stor andel av jorda som inneholdt plast, både i vekt (våtvekt/tørrvekt) og i volum (liter). I
november 2019 ble 3 x 10 liter jordprøver tatt av de øverste 25 cm fra sektor 3 av stranden.
Deretter ble innholdet i bøttene sortert på følgende måte:
•
•

Del 1: Røtter og annet stort naturlig materiale (steiner etc.)
Del 2: Resterende ble siktet med en 5 mm sikt og plastpartikler over 5 mm ble samlet
inn. Denne delen var såkalt makroplast.
• Del 3: Resterende av del 2, under 5 mm, ble samlet sammen. Dette var en blanding av
jord og plast under 5 mm (mikroplast).
Videre ble 50 gram jord analysert (av del 3) for å finne våtvekten, altså mengde vann i jorda.
Dette ble gjort i triplikater (x3) hvor jorda ble veid før og etter tørking. Jorda ble tørket i
varmeovn ved 105ºC.
Resultatene viste at det gjennomsnittlig var 3,6 % plast per våtvekt jord i jordvollene fra
Fredagshølet, eller tilsvarende 5,1 % plast per tørrvekt jord, Tabell 3.
Denne plastmengden er tilsvarende eller noe lavere enn tidligere lignende studie fra
Samuelskilen. I volum var det fra 5 til 35% plast i jordmassene (liter), men samlet sett for alle
replikatene var det omtrent 30% plast per volum jord. Disse resultatene viser at det var relativt
mye plast i disse jordmassene, og at to av tre replikater var relativt like. Replikat #2 inneholdt
mindre plast enn #1 og #3. Dette viser at man bør undersøke flere enn en jordprøve når man
skal se på plastmengde. For videre undersøkelser bør ytterligere antall replikater vurderes,
muligens fem stykker for å øke robustheten til analysen.

6

Notat fra NIVA v/ Inger Lise Nerland Bråte og David Pettersen Eidsvoll, Prosj,nr. O-190242, Datert 06.12.2019.
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Tabell 3. Resultater av plastanalyse fra Fredagshølet. a indikerer 29% vannmengde i jorda og b 30%
basert på tørrvektanalysen.
Våtvekt (g)

Andel i
våtvekt (%)

5636
390
1245
4001

6,9
22,1
71,0

Tørrvekt (g)

Andel i
tørrvekt (%)

4002a
390

9,7

4351b
53

1,2

4298 b
207

4,8

12650
650,0

5,1

Replikat #1
Totalvekt
Del 2: Plast
Del 1: røtter
Del 3: resten (<5mm)
Relativ mengde plast (i
volum): 30-35%
Replikat #2
Totalvekt
Del 2: Plast
Del 1: røtter
Del 3: resten (<5mm)
Relativ mengde plast (i
volum): 5-10 %
Replikat #3
Totalvekt
Del 2: Plast
Del 1: røtter
Del 3: resten (<5mm)
Relativ mengde plast (i
volum): 25-30%
Totalt
Totalvekt analysert
Del 2: Plast
Del 1: røtter
Del 3: resten (<5mm)
Relativ mengde plast (i
volum): fra 5-35%
3.5.2

6215
53
1262
4900

0,9
20,3
78,8

6140
207
1500
4433

3,4
24,4
72,2

17991
650
4007
13334

3,6
22,3
74,1

Erfaringer og utfordringer

Ryddeaksjonen i Fredagshølet i Ytre Hvaler Nasjonalpark var annerledes enn de andre
aksjonene i dette prosjektet. Forsøplingen her var av en annen type, dvs. mindre både i
størrelse og vekt enn det vi har observert noen andre steder, og det krever andre
ryddemetoder.
Flere ulike ryddemetoder ble testet for å utforske effektivitet. Ryddemetoden vi opplevde som
mest effektiv, var bruk av potetgreip med butte ender for å skave av lag med plastbiter. Med
dette redskapet fikk vi samlet opp mange plastbiter, og den kan også brukes til å heise opp
plasten gjennom vegetasjon. Bruk av rist for å separere avfall, jord og kvist var et interessant
konsept. Risten gjorde det mye lettere å fjerne konsentrert avfall uten mye kvist og jord, men
bruk av rist var ganske tidkrevende. En videreutviklet rist, for eksempel mekanisert, ville vært
mer effektivt og er verd å se videre på. Støvsugere viste seg å være nyttig for å fjerne veldig
små biter med avfall, men fungerer kun tilstrekkelig i områder hvor det ikke er annet løst
materiale som kan sette seg fast i støvsugeren. Vannbad fungerte ikke som ønsket og ga
ingen gode resultater.
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I områder hvor forsøplingen er like oppdelt som i Fredagshølet er vanlig rydding med hendene
krevende. Derfor kan det være en fordel om frivillige får informasjon om dette slik at gode
redskaper kan medbringes.

3.5.3

Aktørbilde i Oslofjorden

Figur 40 viser et aktørbilde for området rundt Oslofjorden.
I Oslofjorden er det 7 aktører som har fått støtte fra Miljødirektoratet, og 8 fra Handelens
Miljøfond til arbeid med marin forsøpling. Fra Miljødirektoratet har Oslofjorden Friluftsråd,
Norges Naturvernforbund, Foreningen Kulturhuset Hovtun med Fjorden Ren, Vollen
Marinesenter, Gea Norvegica, Kystlotteriet og Hold Norge Rent fått støtte i år. Fra Handelens
Miljøfond har Oslofjorden Friluftsråd, Moss Kommune, Røyken Sportsdykkerklubb,
Holmenkollen Skifestival og Ploggelandslaget, Håpets katedral, Passion For Ocean og
Lillestrøm Sportsklubb fått støtte.
Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 i Oslofjorden. I dag er det ni driftsenheter som er
lokalisert i Oslofjorden: Oslo (Bunnefjorden), Fredrikstad, Hvaler, Moss, SaLa (Sandefjord og
Larvik), Breiangen, Færder og Indre og Ytre Vestfjorden. Skjærgårdstjenesten driver
renovasjon og skjøtsel, spesielt knyttet til statlig sikrede naturområder. I de senere år har
Skjærgårdstjenesten fått en viktig rolle i arbeid knyttet til marin forsøpling.
Skjærgårdstjenesten er finansiert av kommunene, fylkeskommunene og statlige midler. På
landsbasis er det litt over 40 båter i drift.
Oslofjorden Friluftsråd har i flere år gjort en innsats mot marin forsøpling. De arrangerer
ryddeaksjoner, blant annet Før Fuglene Kommer. De arrangerer i samarbeid med NIVA, SALT
og Mepex analyseverksteder for barn, etterfulgt av rydding langs kysten. I år har de ryddet på
militære områder som har ferdselsforbud i samarbeid med Forsvarsbygg. Avfall som hentes
av Skjærgårdstjenesten som ikke allerede er registrert i Ryddeportalen av frivillige ryddere,
registrerer Oslofjorden friluftsråd. De var norsk prosjektleder for det flerårige EU-prosjektet
Ren Kystlinje som ble avsluttet i år. Friluftsrådet arrangerer profesjonelle ryddeaksjoner i
samarbeid med Skjærgårdstjenesten, SNO og nasjonalparkforvaltere.
Ren Kystlinje er et samarbeidsprosjekt mellom landene i Kattegat- Skagerrak-regionen. En av
prosjektets arbeidspakker innebærer å redusere eksisterende avfall på strender og i havet. I
Norge er Østfold Fylkeskommune prosjekteier, mens Oslofjorden Friluftsråd er prosjektleder.
Til sammen er det 35 partnere som deltar i prosjektet, og i Norge er det Viken
Fylkeskommune, Hvaler, Moss, Rygge, Råde og Fredrikstad kommune, Skjærgårdstjenesten
Færder, Færder og Ytre Hvaler nasjonalpark og Fylkesmannen i Vestfold.
Frelsesarmeens tilbud Jobben er et samarbeid med Bymiljøetaten, Skjærgårdstjenesten og
Oslo Friluftsråd og er et arbeidstilbud til mennesker i Oslo med rusproblemer. Det foregår
rydding av kysten hver dag, primært på øyene i Oslofjorden som tilhører Bymiljøetaten. Vanlig
antall oppmøte er fra tre til sju personer. For levering av avfall foreligger det et samarbeid med
Maritim enhet på Hovedøya. Koordinatoren for arbeidet i Frelsesarmeens Jobben sender
rapport til Plastkoordinator i Bymiljøetaten og årlig blir det ryddet mellom 10 og 15 tonn avfall
langs kysten. Jobben har ryddet avfall i 15 år og får støtte fra Velferdsetaten.
Statens Naturoppsyn har avdelinger i Oslo, Tønsberg og i Ytre Hvaler. De er
Miljøforvaltningens operative enhet.
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Fjorden Ren er en organisasjon som jobber med opprydding av marin forsøpling i Hurum og
Asker. Det er inngått et samarbeid med NAV og Kriminalomsorgen. Aktivitetspliktige i NAV har
et tilbud om å delta å rydde strender, og siden 2017 har ca. 200 ulike personer deltatt i
ordningen og det har vært ryddet to ganger i uken. I år er det ryddet 21,5 tonn. Fjorden Ren
jobber også med organisasjonsarbeid og andre innfallsvinkler mot marin forsøpling. Antall
aksjoner og total ryddet vekt blir registrert i Ryddeportalen av Fjorden Ren.
Gea Norvegica har i år arrangert undervisningsopplegg og strandrydding for elever i
ungdomsskoler og en videregående skole, hovedsakelig i Jomfruland nasjonalpark og
Stråholmen landskapsvernområde i Telemark, men også på Stavernsøya i Vestfold. De har
hatt besøk av nesten 300 elever og aksjonene har blitt registrert i Ryddeportalen.
Skjærgårdstjenesten har stått for henting av avfallet.
Kystlotteriet fikk støtte i år fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond og jobber med flere
prosjekter. De oppfordrer til strandrydding ved å tilrettelegge for rydding, slik at ryddingen blir
registrert automatisk ved bruk av Kystlotteriets ryddesekker og henting blir organisert i
samarbeid med Skjærgårdstjenesten. Som et motiverende tiltak er det i 78 kommuner
mulighet for å være med i en loddtrekning om å vinne premier hvis man rydder en strand. De
har også startet et forsknings- og utviklingsprogram (FoU) gjennom Høyskolen Østfold som
undersøker frakt av avfall med Glomma.
Naturvernforbundet Fredrikstad og Hvaler har et prosjekt som heter Marin Omsorg i
samarbeid med Kriminalomsorgen. Mellom åtte og ti mennesker som utfører samfunnsstraff
rydder marint avfall to ganger i uka. Etter at dette prosjektet startet, er soningskøene minket.
Øra naturreservat i Fredrikstad er et av områdene som ryddes. Det er ansatt en person som
koordinerer arbeidet og Skjærgårdstjenesten bistår med transport av ryddere og avfall, mens
Statens Naturoppsyn bistår med miljøfaglig veiledning. Hver aksjon registreres i
Ryddeportalen, og alt avfallet tas vare på for å undersøke kilder med hjelp fra Mepex.
Moss kommune gjør flere tiltak mot marin forsøpling. Kommunen deltok i EU-prosjektet Ren
Kystlinje, som fokuserer på tiltak for å hindre at avfall havner i havet. Det er blant annet satt ut
strandryddebokser, det deles ut sekker og river til frivillige, kommunen sørger for at avfall blir
hentet og en maskin som passer på at mikroplast fra fotballbaner ikke sprer seg, er kjøpt inn.
Rygge kommune deltok også i EU-prosjektet Ren Kystlinje. NAV i Rygge arrangerer
strandrydding for de i kommunen som trenger arbeidstrening gjennom NAV. Denne ryddingen
foregår etter høst- og vinterstormene, og foregår langs hele Ryggekysten. Avfallet blir
automatisk registrert hos avfallsselskapet MOVAR ved å bruke ryddesekkene til Kystlotteriet.
NAV i andre kommuner i Østfold organiserer også strandryddeaksjoner.
Nordic Ocean Watch (NOW) er en miljøvernorganisasjon med røtter fra surfemiljøet Hoddevik
i Sogn og Fjordane. NOW jobber med holdnings- og handlingskampanjer. De har også
arrangert strandryddeaksjoner, blant annet i Oslofjorden ved Fornebu i løpet av
strandryddeuka.
I fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold er det registrert til sammen 838
ryddeaksjoner med deltakelse fra 19 834 frivillige se Figur 41.
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Figur 40 Aktører som jobber med marin forsøpling i Oslofjorden med støtte fra Miljødirektoratet og Handelens miljøfond.
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Figur 41. Oversikt over ryddeaksjoner langs Oslofjorden.
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4

Regulering og offentlige aktører

Arbeidet med å begrense marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert av
regjeringen. Regjeringens arbeid og prioriteringer på dette området er omtalt i blant annet
plaststrategien i Meld St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - om avfallspolitikk og sirkulær
økonomi og Meld St. 35 (2016-2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.
Meld. St. 45 (2016-2017) – Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi inneholder en
samlet plaststrategi som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og
spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt vil regjeringen blant annet redusere
utslipp av mikroplast fra de viktigste kildene og legge til rette for enda mer effektiv opprydding i
marin forsøpling i strandsonen og andre prioriterte områder. Norge skal fortsette innsatsen for å
styrke det internasjonale samarbeidet på dette området og oppnå FNs bærekraftsmål 14. Liv
under vann, Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. I delmål 14.1
sies det: Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig
fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og
næringsstoffer.

4.1

Rettslig regulering av strandrydding

Strandrydding som sådan er ikke regulert samlet i noe lovverk. Det er ikke mulig å slå opp i kun
én lov for å finne ut hvilke regler en må forholde seg til i forbindelse med en strandryddeaksjon.
Strandrydding kan imidlertid anses som en samlebetegnelse på flere enkeltaktiviteter som samlet
utgjør det vi kaller en strandryddeaksjon. Felles for alle enkeltaktivitetene er at de utføres som
ledd i å rydde opp marin forsøpling fra strand- og kystområder.
Ettersom strandrydding ikke er regulert i noe lov, innebærer det at en må se på hver enkelt
aktivitet og hvordan den er regulert i lovverket for å vite hvilke regler en må forholde seg til under
en ryddeaksjon. I det følgende trekkes det frem noen eksempler på aktiviteter som kan utføres
som en del av strandryddingen, og hvordan de er regulert i lov.

4.1.1

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I forbindelse med en strandryddeaksjon kan det være ulike utfordringer knyttet til helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Blant annet kan det være fare for ulike typer belastningsskader som følge av
tunge løft, klem- eller fallskader og potensielle skader på folk og miljø i forbindelse med
håndtering av farlig avfall. Det er derfor behov for bruk av verneutstyr og gode arbeidsrutiner. En
annen HMS-utfordring kan knyttes til arbeidstid og lønn for ryddere.
I utgangspunktet er det den enkeltes eget ansvar å ivareta helse, miljø og sikkerhet under en
strandryddeaksjon. Ansvaret for HMS kan imidlertid variere alt etter hvordan
strandryddeaksjonen er organisert og gode grunner taler for at arrangør skal ha et overordnet
ansvar.
Arbeidsmiljøloven stiller særskilte krav til arbeidsgivers ansvar for HMS. Arbeidsgiver plikter blant
annet å sikre at både egne og innleide eller selvstendige arbeidstakere har et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø. Loven stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid herunder løpende
risikokartlegging og tiltak for å redusere risikoen. Loven stiller også krav til arbeidstid.
Loven gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, og er relevant for ulike aktører
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som organiserer strandryddeaksjoner. Et spørsmål er imidlertid om ansvaret vil omfatte frivillig
arbeidskraft? Arbeidstilsynet uttaler at frivillige vanligvis ikke regnes som arbeidstakere, men at
det finnes unntak. Hvorvidt en arrangør anses som ansvarlig for å verne om helse, miljø og
sikkerheten til de frivillige vil være avhengig av en helhetsvurdering. Et sentralt moment ved
vurderingen er faren ved det aktuelle arbeidet. Videre oppfordrer Arbeidstilsynet til å alltid gjøre
en slik vurdering ved bruk av frivillige.
Uansett vil arbeidsgiver alltid ha HMS-ansvaret for egne arbeidstakere. Videre skal arbeidsgiver
også samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette
innebærer at når flere samarbeider om en strandryddeaksjon er det viktig å avklare hvem som
skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid.
Kravene arbeidsmiljøloven stiller til HMS kan ha konsekvenser for organiseringen av
strandryddeaksjoner for enkelte aktører. Det er viktig å få klarhet i når en arrangør av en
strandryddeaksjon anses som arbeidsgiver i tråd med arbeidsmiljøloven, og når ryddere regnes
som arbeidstakere for å klargjøre krav og ansvar rundt HMS og sikre trygghet for både ryddere
og ytre miljø.

4.1.2

Inngrep i naturen

Ulike inngrep i naturen kan være forbudt. Dette er en problemstilling som kan være relevant
dersom det er behov for å gjøre inngrep i naturen i forbindelse med opprydding av marin
forsøpling.
For det første stilles det etter friluftsloven krav til god ferdselskultur for enhver som ferdes eller
oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor. Dette innebærer at vedkommende
skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller
andre, eller påføre miljøet skade. Den som ferdes i et område plikter å se etter at han ikke
etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for
noen. Blant annet er kulturminneverdier i natur- og kulturlandskap viktige elementer som ikke må
skades.
Regelen om god ferdselskultur suppleres også av andre regler, slik som forbudet mot forsøpling i
forurensningsloven og aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven. Plikten til å opptre aktsomt
innebærer en plikt til å gjøre seg kjent med hvilke naturverdier som kan bli skadelidende av ens
handlinger, og dernest å gjøre det som er rimelig for å unngå slik skade. Videre stiller
naturmangfoldloven også det krav at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo
eller hi skal unngås ved enhver aktivitet.
Verneforskrifter kan også ha særskilte bestemmelser om vern mot inngrep i naturen i
verneområdet. I forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark finner vi blant annet en
bestemmelse om at ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner skal finne sted, med
mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. I samme forskrift foreligger
også et vern mot all skade og ødelegging av vegetasjon, herunder døde busker og trær.
Det kan være behov for å se nærmere på hvilke konkrete konsekvenser slike forbud mot inngrep
i naturen kan ha for opprydding av marin forsøpling og spre bevissthet rundt dette til ryddere for å
sikre ivaretakelse av miljøet ved strandryddeaksjoner.
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4.1.3

Båttransport

Et mye brukt hjelpemiddel i forbindelse med strandrydding er båt. Fartøyet kan brukes både til
frakting av ryddere, utstyr og avfall. Særlig ved rydding i utilgjengelige områder vil bruk av båt
kunne både muliggjøre og effektivisere ryddeaksjonen.
En rekke lover og forskrifter regulerer bruk av fartøy. Det stilles blant annet ulike krav til sertifikat
og kurs for fører av fartøyet, krav til mannskap/bemanning, sikkerhetsinnretninger på fartøyet, og
ulike krav alt etter om fartøyet frakter last eller passasjerer. Et viktig skille går på hvorvidt en båt
anses å brukes i forbindelse næringsvirksomhet eller ikke. Dette vil avgjøre hvorvidt det er lov om
fritids- og småbåter, eller om blant annet lov om skipssikkerhet med forskrifter kommer til
anvendelse. Sistnevnte lov stiller spesielle krav til fører, utstyr og sikkerhetsstyringssystemer.
Blir fartøyet dels anvendt i næringsvirksomhet og dels som et ordinært lystfartøy, må det sees
hen til den konkrete faktiske bruken av fartøyet. Ved avgjørelsen av om man står overfor
«næringsvirksomhet» vil et sentralt moment være om det betales vederlag for befordringen av
personer eller gods. Vederlagskravet må oppfattes vidt, slik at det også omfatter situasjoner der
driften av skipet finansieres ved offentlige tilskudd, medlemskap i foreninger osv. istedenfor ved
kontant betaling. Det kan være en vanskelig øvelse å avgjøre hvorvidt bruk av fartøy i forbindelse
med ryddeaksjoner skal anses å være i forbindelse med «næringsvirksomhet» eller ikke, som
igjen skaper usikkerhet rundt hvilke regler en må forholde seg til.

4.1.4

Ferdsel

All strandrydding vil innebære ferdsel i et område. Friluftsloven slår fast allemannsretten som
innebærer fri ferdsel hele året. Med andre ord kan ryddere i utgangpunktet ferdes hvor de vil i
forbindelse med strandryddeaksjoner. En viktig presisering er imidlertid at fri ferdsel kun gjelder
utmark, ikke innmark. En må derfor være klar over om en befinner seg i utmark eller innmark.
Selv om man befinner seg i utmark og i utgangspunktet har fri ferdsel i området, kan utøvelsen av
allemannsretten være begrenset i annen lovgivning eller av forskrifter gitt i medhold av lov. Dette
innebærer at man må undersøke eventuelle begrensninger på ferdselsretten i det området en
skal rydde. Ferdselsbegrensninger kan for eksempel følge av verneforskrifter som blant annet tar
sikte på å sikre fugleliv, slik at det foreligger et totalforbud for ferdsel i en viss periode. Eller så
kan det være begrensninger i hvilken type ferdsel en kan foreta, eksempelvis forbud mot
motorferdsel til lands, vanns og/eller luften eller forbud mot bruk av sykkel.
Videre kan det etter enkelte forskrifter være forbud mot organisert ferdsel som kan skade
naturmiljøet. Et spørsmål blir da om en strandryddeaksjon kan anses som organisert ferdsel som
kan skade naturmiljøet, og man må inn i forvaltningsplanen for nærmere retningslinjer.

4.1.5

Bruk av drone

I forbindelse med kartlegging av forsøplede områder kan droner være et godt hjelpemiddel,
særlig for større eller mer utilgjengelige områder, og kan bidra til å lokalisere marin forsøpling og
effektivisere ryddeaksjoner. Et spørsmål som melder seg i forbindelse med strandryddeaksjoner
er imidlertid om man kan fly med droner hvor man vil.
I utgangspunktet er det ikke forbudt å fly drone. Det kan imidlertid være forbudt å fly drone i visse
områder. Dette innebærer at man må undersøke om det er lov å fly drone i området for
strandryddeaksjonen.
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Droneflyging kan for eksempel være forbudt i verneområder. Dette betyr at man må inn i
verneforskriften til det gitte område for å avgjøre om en kan fly drone eller ikke. Flere nyere
verneforskrifter kan inneholde uttrykkelige forbud mot bruk av droner, f.eks. forskrift om vern av
Lofotodden nasjonalpark som eksplisitt sier at bruk av droner er forbudt innenfor verneområdet.
En rekke eldre forskrifter regulerer imidlertid ikke bruk av drone særskilt. Da må en være klar
over at drone går under samme kategori som «motordrevet modellfly» i lovverket, og se etter
eventuelle begrensninger for dette i verneforskriften. Bruk av drone kan også være forbudt i
enkelte forskrifter dersom det anses om en unødig forstyrrelse av dyrelivet, og vil være en
konkret vurdering av det enkelte tilfellet.
Dersom dronen kan flys i området, stilles det videre krav til selve bruken. Bruk av droner er
regulert gjennom egne forskrifter om luftfartøy som ikke har fører om bord. De krav som stilles til
bruk av drone variere alt etter om bruk av drone anses som hobby eller kommersiell bruk.
Og dersom en skal ta bilder eller video med dronen, som for eksempel å lage en
informasjonsfilm, så vil en måtte kjenne til regelverket for å samle inn personopplysninger og bruk
av disse.

4.2

Offentlige aktører

4.2.1

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvar for havmiljø- og avfallsforvaltningen og
tilhørende regelverk.
Klima- og miljødepartementet er forvaltningsmyndighet for OSPAR i Norge og har ansvaret for
vår oppfølging av OSPAR-kommisjonen. OSPAR-konvensjonen er en juridisk bindende avtale
som regulerer internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige
atlanterhavsområdet. Norge bidrar aktivt i internasjonalt samarbeid for å overvåke og forbedre
miljøsituasjonen i våre nære havområder.

4.2.2

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste
havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet og statlig beredskap mot
akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

4.2.3

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og
gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- og miljøpolitikken. Noen av oppgavene knyttet til
marin forsøpling er:
•
•
•
•

Ha oppdatert faglig kunnskap om problemstillinger og tiltak på områdene marin forsøpling
og spredning av mikroplast.
Forvalte tilskuddsordninger for opprydding av marin forsøpling.
Bidra til forvaltningen av tilskuddsmidler til norsk-russisk samarbeid om marin forsøpling
Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp arbeidet mot marin forsøpling i Oslo-Pariskonvensjonen for bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR), inklusive
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koordinering av overvåking av strandsøppel på Norges syv aktive «OSPAR-strender» altså strender som registreres etter en metode som er utviklet i OSPAR.

4.2.4

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet forvalter regelverk knyttet til marin forsøpling fra skip.

4.2.5

Statens naturoppsyn (SNO)

SNO er en avdeling i Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO utøver
myndighet etter lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996 og holder oppsyn med at følgende
miljølover blir fulgt både på offentlig og privat grunn: friluftsloven, naturmangfoldloven,
motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og
småbåtloven. De viktigste oppgavene til SNO er kontroll, informasjon og veiledning. Tilsyn med
landets nærmere 3 000 verneområder utgjør en sentral del av virksomheten.
Det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt geografiske
oppsynsområde, med totalt ca. 55 lokale kontorer. SNO har egne båter de benytter i sin
virksomhet. SNO er også engasjert i opprydding av marin forsøpling, spesielt i verneområder.
SNO har også samarbeid med Skjærgårdstjenesten og Kystvakten.

4.2.6

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal bidra aktivt i arbeidet for å forhindre og redusere marin forsøpling fra
fiskeri og havbrukssektoren og har drevet med opprensking av tapte fiskeredskaper på de
viktigste fiskefeltene langs kysten i 30 år og har tatt opp vesentlige menger med fiskeredskaper.
Yrkesfiskere plikter å sokne etter tapte fiskeredskaper og skal melde tapet til Kystvaktsentralen
hvis de ikke finner redskapen. Fiskeridirektoratet har også en app hvor fritidsfiskere kan melde
inn tapt redskap.
Fiskeridirektoratet har også i oppgave å redegjøre for hovedkilder og årsaker til forsøpling fra
fiskeri, fritidsfiske og havbruk. Der det mangler kunnskap bør det pekes på konkrete
kunnskapsbehov. Direktoratet bes gi en samlet oversikt over eksisterende tiltak innenfor de tre
områdene, samt forslag til nye tiltak og eventuell opptrapping av dagens innsats basert på en
kost/nytte vurdering.
Fiskeridirektoratet deltar i og bidrar finansielt i flere FoU-prosjekter for å redusere marin
forsøpling. De deltar også i det nasjonale samarbeidsforumet for opprydding av marin forsøpling.
Videre leder de det nordiske prosjektet Clean Nordic Oceans for utveksling av kunnskap og
erfaring. Fiskeridirektoratet er i ferd med å styrke innsatsen på forebygging og reduksjon av marin
forsøpling ved å opprette en egen stilling som koordinator og utvikle en plan for dette arbeidet.

4.2.7

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM)

SOMM er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet.
SOMM skal være et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter for arbeidet med
oljevern og mot marin plastforsøpling. Senteret skal fremme best tilgjengelig vitenskapelig og
erfaringsbasert kunnskap og være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige
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teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling. Senteret skal, i samarbeid
med relevante fagmyndigheter, bidra til styrket innsats mot marin forsøpling og for oljevern
gjennom koordinering og økt samhandling med relevante aktører og gjennom realisering av
mulige synergier mellom områdene.
SOMM har i 2019 fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD) å utrede Norges OSPARstrender, og hvorvidt Norge bør utvide nettverket av strender som overvåkes etter denne
metoden. Hvilken rolle SOMM skal ha i videre arbeid er ikke avklart per desember 2019.

4.2.8

Kystverket

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverkets rederi har fartøy og arbeidslag som utfører operative oppgaver langs
hele kysten. Kystverket har også en oppgave i tildelingsbrevet med å konkretisere hvordan
etatens kompetanse og infrastruktur kan benyttes og utvikles i arbeidet med håndtering av marin
forsøpling.
Videre bidrar Kystverket med erfaringer fra sin app for registrering av strandpåslag av olje og
Kystinfo-kartløsning i SOMM sitt arbeid med å utvikle et nytt kartverktøy for registrering av marin
forsøpling.
Kystverket har gjennomført et strandryddeprosjekt i 2019. Det er gjennomført strandrydding på
sju lokasjoner; Honningsvåg, Tromsø, Kabelvåg, Ålesund, Haugesund, Arendal og Horten. Totalt
ble det samlet opp 20 – 25 tonn forsøpling fra strandsonen.
Kystverkets egen prosjektgruppe har oppsummert erfaringer i en rapport og utarbeidet noen
anbefalinger. Deres hovedkonklusjon er at summen av opparbeidet kompetanse og etablerte
ressurser gjør Kystverket godt egnet til å ta en større rolle innen håndtering av marint avfall.
Noen andre momenter fra deres evaluering er:
•

•
•
•
•

•

Kystverket har pr. i dag ingen oppgave knyttet direkte mot håndtering av marint søppel.
Prosjektgruppen mener at dette bør tas inn i mandatet til Kystverket, slik at de samlede
og eksisterende kapasiteter og ressurser kan utnyttes mer helhetlig og effektivt.
Kystverket bør innarbeide håndtering av marint søppel som et element i sine kurs og
øvelser innen oljevernberedskap.
Det bør tilrettelegges for at Kystverket rederi kan benytte til å hente f.eks. søppeldepoter
som frivillige har samlet sammen på vanskelig tilgjengelige områder.
Det bør utvikles en app eller nettløsning som gir rederiet informasjon om lagret søppel.
Eksisterende fly- og satellittovervåking kan øke fokus på marin forsøpling ved å
rapportere å dette i tillegg til oljeutslipp. Det bør utredes hvordan eksisterende fly- og
satellittovervåking samt dronekapasitet kan benyttes for deteksjon og kartlegging av
søppel langs kysten.
Kystverkets aksjonsorganisering er svært nyttig ved gjennomføring av ryddeaksjoner.
Fokus på HMS er et naturlig element og erfaring fra aksjoner og øvelser er nyttig ved
gjennomføring av ryddeaksjoner i lite tilgjengelige områder med dårlig infrastruktur.

SOMM deltok på 2 av Kystverkets aksjoner, i Horten og Ålesund, som beskrives nærmere i det
følgende.
Horten
Kystverkets ryddeaksjon i Horten i august ble det ryddet på Karljohansvern, Mellomøya og
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Østøya. Områdene som ble ryddet er militære områder og har ferdselsforbud hele året, men det
var gitt tillatelse fra Forsvaret for anledningen.
Totalt var det 20 ryddere som stilte. Fem av Kystverkets båter ble brukt til aksjonen. Disse var
Sea Hunter, aluminiumsbåt, CB-CAT, aluminium dykkerbåt og oljevern 03. Båtene var godt egnet
til å legge til land, og landstigning og henting av avfall gikk dermed problemfritt. Avfallet som ble
funnet var blant annet plastflasker, store isoporblokker, bøyer, tauverk og rengjøringsemballasje.
Avfallet ble plukket i gjennomsiktige ryddesekker og ble båret i båten. Ryddelagene hadde med
Hold Norge Rents registreringsskjemaer og skjema for evaluering av selve aksjonen.
Registreringsskjemaene ble utført i varierende grad. Ved kai ble det puttet i container for videre
levering til avfallsmottak.

Ålesund
Kystverkets ryddeaksjon i Ålesund ble
utført på Hamnøya i slutten av august.
Båten MS Fjord Explorer fraktet
rydderne til øya. Her deltok over 60
ryddere og på noen timer med rydding
ble det samlet opp nesten 10 tonn
avfall. Hamnøya er blitt ryddet
tidligere. Likevel var det mye avfall
her, spesielt isopor. En stor del av
avfallet som ble funnet denne dagen
var nedgrodd eller satt fast mellom
Figur 42. Hamnøya med avmerkede roder (flyfoto fra
steiner. Lettbåtene på skipet Oljevern
Kystverket).
1 ble brukt til å samle opp avfallet fra
depot rundt på øya, og dette erfarte vi at var svært nyttig ettersom det bidrar til å spare krefter i et
ulendt terreng. Det var et fokus på å registrere avfallet som ble samlet opp. Dette ble utført i
varierende grad hos de ulike ryddelagene. Oljevern 1 ble brukt under aksjonen for frakt av ryddet
avfall til Gjøsundneset avfallsmottak.
Kystverkets ryddeaksjon i Ålesund ble utført på Hamnøya i slutten av august. Båten MS Fjord
Explorer fraktet rydderne til øya. Her deltok over 60 ryddere og på noen timer med rydding ble
det samlet opp nesten 10 tonn avfall. Hamnøya er blitt ryddet tidligere. Likevel var det mye avfall
her, da spesielt isopor. Mye av avfallet som ble funnet denne dagen var nedgrodd eller satt fast
mellom steiner. Lettbåtene på skipet Oljevern 1 ble brukt til å samle opp avfallet fra depot rundt
på øya, og dette erfarte vi at var svært nyttig ettersom det bidrar til å spare krefter i et ulendt
terreng. Det var fokus på å registrere avfallet som ble samlet opp. Dette ble utført i varierende
grad hos de ulike ryddelagene. Oljevern 1 ble brukt under aksjonen for frakt av ryddet avfall til
Gjøsundneset avfallsmottak.

4.2.9

Kystvakten

Kystvakten er en del av Sjøforsvaret. Kystvaktens myndighetsutøvelse er regulert i Lov om
Kystvakten av 1997 og deres mest sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning
og tolloppsyn.
Etaten disponerer i dag 15 fartøy og Indre Kystvakt er til stede langs hele norskekysten. I tillegg
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har Kystvakten maritime helikopter og innleide sivile fly. Kystvakten samarbeider med Kystverket
om bruk av droner.
Kystvakten har ved flere anledninger bidratt med henting av avfall i Nordland, Troms og
Finnmark. Områdene i Troms og Finnmark hvor det er utført oppsamlingsaksjoner i 2019 er
Tromsø, Berlevåg og Nordkapp.
Pr. i dag er det ikke et system for koordinering og samordning av Kystvaktens innsats mot marin
forsøpling med andre offentlige aktører.

4.2.10 Fylkesmannen
Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoraret å koordinere arbeidet med marin forsøpling i
sine respektive fylket. Dette innebærer at Fylkesmannen skal ha oversikt over alle viktige
oppryddingstiltak i fylket.
Fylkesmannen fører tilsyn med en rekke bedrifter i fylket. Som ledd i disse tilsynene sjekker de
som regel avfallshåndteringen til bedriften. De setter også vilkår i tillatelser med tanke på å
minimere utslipp av miljøfarlige stoffer og for å hindre at avfall kommer på avveie.

4.2.11 Norsk polarinstitutt
Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet. Instituttets virksomhet er
konsentrert rundt miljøforvaltningsbehov i polarområdene. Di fremskaffer kunnskap, gir råd til
norske myndigheter, kartlegger og er til stede i Arktis og Antarktis. Instituttet driver
forskningsbaser, gjennomfører ekspedisjoner og er eier av forskningsfartøyet «Kronprins
Haakon». Instituttet er miljømyndighet for Bouvetøya og for norsk aktivitet i Antarktis.

4.2.12 Kommuner
Den enkelte kommune er lokal forurensningsmyndighet med myndighet til å følge opp
forsøplingssaker.
Erfaringen fra vår karlegging viser at det er varierende grad av engasjement i ulike kommuner.
Noen kommuner tar en aktiv rolle og organiserer og støtter ryddeaksjoner, mens andre
kommuner tar en passiv rolle uten å engasjere seg i særlig grad.

4.3
4.3.1

Interkommunale tjenester
Friluftsrådene

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om
nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter,
årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det er etablert 29 friluftsråd i
Norge.
Friluftsrådene engasjerer seg i arbeidet med marin forsøpling på ulike måter, fra å planlegge og
gjennomføre ryddeaksjoner til å gi motivasjonsmidler til lag og organisasjoner som gjennomfører
ryddeaksjoner.
Friluftsrådene samarbeider nært med Skjærgårdstjenesten der det er aktuelt.
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4.3.2

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra
Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive
renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene I hele fjorden. I dette samarbeidet deltar
også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, i tillegg til de statlige midlene
som danner grunnlaget for tjenesten.
I dag er Skjærgårdtjenesten etablert langs kyststrekningen forbi Lindesnes og nordover til og med
Møre. Antall båter som inngår i flåten til Skjærgårdstjenesten utgjør i dag litt over 40 båter av
varierende størrelse. Felles for disse er at de bærer fargen og logoen til Skjærgårdstjenesten.
Mannskapet ombord har bred kompetanse. De seneste årene har også skjærgårdstjenesten fått
en sentral rolle i kampen mot marin forsøpling.
Staten ved Statens naturoppsyn (SNO) er en sentral aktør i dette partnerskapet mellom
kommuner og de ulike fylkeskommuner langs kysten av Oslofjorden. Oslofjorden (inkl. Telemark)
sine friluftsområder blir driftet fra fire ulike driftsområder. Ytre øst med Hvaler og omliggende
kommuner, indre fjord med Vestfjorden og Håøya og ytre vest der kjerneområdet er i
Tjøme/Vestfold skjærgården og Telemarkskysten. Telemarkskysten er organisert i et
driftsområde som dekker Kragerø, Bamble og Porsgrunn.
Skjærgårdstjenesten langs Sørlandskysten fra Risør i øst til Lindesnes i vest er organisert slik at
det er de respektive kommuner som organiserer driften.
På Vestlandet fra Egersund i sør til Bergen i nord, er det de respektive friluftsrådene som deltar i
Vestkystparken som drifter Skjærgårdstjenesten med båter og personell. Sekretariatet ligger til
fylkeskommunene. I 2018 fikk vi Skjærgårdstjeneste også nord for Bergen ved at
Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal ble etablert.

4.4

Avfallsselskapenes rolle

Et viktig prinsipp når det gjelder forsøpling i sin helhet er at det ifølge forurensningsloven er
ulovlig å forsøple, både på land og i sjø. Videre gjelder prinsippet om at forurenser skal betale.
Når det kommer til marin forsøpling, også kalt herreløst avfall, er dette prinsippet vanskelig å
overholde så lenge man ikke kan spore tilbake til eier. Marin forsøpling står i dag uten en legal
eier og derfor er det ingen lovverk som regulerer hvem som skal finansiere opprydding og
håndtering av dette.
Avfallsbransjen har ulike roller avhengig av om det er kommunale eller private avfallsselskap. De
kommunale avfallsselskapene har som ansvar og mandat fra kommunene å samle inn og
håndtere husholdningsavfall. Private avfallsaktører håndterer avfall fra næringslivet. De har
begge ansvar i å forvalte samme lovverk i forbindelse med forsvarlig håndtering av avfallet.
Marint avfall faller i dag under forurensningsloven. Det byr derfor på utfordringer for
avfallsselskaper fordi det kommunene som er lokal forurensningsmyndighet. Det betyr at
kommunale avfallsselskaper, med sitt mandat, ikke har lov til å ta imot marint avfall på lik linje
som annet avfall. For at (inter)kommunale avfallsselskaper skal kunne ta imot og håndtere marint
avfall må de få lov av eierkommune(ne) til å få det inn i mandatet og i tillegg sikre finansiering
selv.
For å kunne finansiere mottak av marint avfall har avfallsselskaper benyttet seg av ulike
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finansieringsløsninger basert på ulike mandat, ressurser og engasjement, se Figur 43.

Arbeid med marin forsøpling og avfall
IKS/kommune

IKS/kommune

Mottar og henter
marint avfall

Tilrettelegging av
ryddeaksjoner

Premissgiver for
oppsamling

Premissgiver for
oppsamling

Søker refusjonsordning 2 kg/kg,
sjåfør og bil

Samarbeider tett
med andre aktører

Sender til materialgjenvinning eller
forbrenning

Baseres på innsats
og engasjement
avhengig av mandat
og region

Private
avfallsselskap
Mottar og henter
marint avfall
Premissgiver for
oppsamling
Søker refusjonsordning 2 kr/kg,
sjåfør og bil
Sender til
materialgjenvinning
eller forbrenning

Figur 43. Avfallsselskapenes rolle.

LAS (Lofoten Avfallsselskap IKS) har etablert et regionalt miljøprosjekt som heter Clean Up
Lofoten med Lofotrådet som medeier. Fordi de har etablert et prosjekt kan de søke midler
gjennom tilskuddordningen til Miljødirektoratet. Ved å søke om tilskudd kan man få midler til
administrasjon og koordinering i tillegg til transport og håndtering av marint avfall. Ved å søke om
midler istedenfor refusjon for neste rydde-år er det flere som har underestimert budsjett og endt
opp med å gå i underskudd. For å bistå frivillige strandryddere og ta sin del av samfunnsansvaret
ender flere tilsvarende prosjekter opp med å dekke underskudd fra andre poster i egne budsjett.
Ragn-Sells er et privat avfallsselskap som tilbyr gratis levering og henting av marint avfall flere
steder i landet. Kriteriet til strandrydderen er at de har registret sin ryddeaksjon i Ryddeportalen.
Dette må strandrydderen dokumentere ved levering via mobil eller utskrift. For å finansiere denne
tjenesten søker Ragn-Sells refusjon for transport og håndtering via refusjonsordningen som
administreres av Hold Norge Rent. Ragn-Sells må selv dekke kostnader for administrasjon og
koordinering.
Det er i dag omkring 400 mottak av marint avfall i Norge. Tall fra Ryddeportalen viser at det i
2019 er samlet inn 1 520 385 kg marint avfall fra 5399 ryddeaksjoner. Det vi mangler fra
strandrydding er tall og statistikk på hvor mye av avfallet som blir sendt til hhv. deponi,
energigjenvinning eller materialgjenvinning. I dag er det svært lite som blir sendt til
materialgjenvinning fordi marint avfall er en blanding av mange materialtyper. Mye av plasten er
forringet etter å ha ligget ute eller i havet over lengre tid, og fordi det ofte er tilgriset. Tall og
statistikk på andel som går til energigjenvinning og deponi varierer fra avfallsselskap til
avfallsselskap, men samlet kan vi anta at største andelen mellom 70 % til 80 % av marint avfall
går til energigjenvinning, deretter på deponi og med lavest andel til materialgjenvinning.
Avfallsselskapene tilbyr tjenester tilpasset frivillige og profesjonelle strandryddere, men for å
kunne strukturere og effektivisere innsatsen, og for å nå målene om opprydding av marin
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forsøpling, er det flere utfordringer vi må arbeide videre for å løse:
•

•

•

Forutsigbare finansieringsløsninger. Ifølge Avfall Norge er situasjonen i dag at det ikke er
tilstrekkelig med midler til alle prosjekter og ikke alle kostnadene dekkes gjennom
refusjonsordningen. Avfall Norge jobber opp mot nasjonale myndigheter for å få en sikker
og stabil finansieringsordning. De ønsker at midler til finansiering bør vurderes slik at noe
administrasjon og koordinering kan dekkes gjennom refusjonsordningen. SOMM skal
også lansere et nytt verktøy som skal gjøre det enklere, sikrere og mer effektivt å
rapportere riktige data for å få finansiert dette arbeidet.
Finansiering av dette arbeidet kommer fra flere ulike kilder. I dag kommer det midler via
Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommuner og kommuner. Hold Norge Rent
administrerer refusjonsordningen. I tillegg gis det støtte fra ulike private kilder, f.eks.
Handelens miljøfond.
Eierne gir avfallsselskaper ulike mandat når det gjelder marin forsøpling. Det fører også til
at de får ulike roller og det blir varierende praksis mellom ulike avfallsselskap.
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5

Oppsummering og diskusjon av erfaringer

Faktaboksen om norskekysten viser at opprydding av marin forsøpling langs kysten er en
formidabel oppgave. Oppsummeringen og diskusjonen i dette kapitlet er basert på en samlet
vurdering av erfaringene fra pilotprosjektene og ikke relatert til hvert av pilotprosjektene.

5.1

Aktørbildet

Figur 44 illustrerer at det er mange aktører med ulike roller som er involvert i opprydding av marin
forsøpling.

Figur 44. Aktører med roller i opprydding av marin forsøpling.
Det er både offentlige og private kilder til finansiering av arbeidet. Viktige kilder til offentlig
finansiering er Miljødirektoratets tilskuddsordning som er regulert i Forskrift om tilskudd til tiltak
mot marin forsøpling. Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere
marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Tilskudd fra ordningen kan
tildeles frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret. Tilskudd kan
også tildeles private bedrifter, og selvstendige kommunale og interkommunale selskaper og
samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd. Hold Norge Rent administrerer
refusjonsordningen for håndtering av eierløst marint avfall. Ordningen gjelder for avfall som er
samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner og er finansiert av Miljødirektoratet. Videre bidrar
både fylkeskommuner og kommuner med ulik grad av støtte til oppryddingsaktiviteter. Handelens
miljøfond er den største kilden til finansiering fra private kilder. I tillegg finnes det ulike private
aktører som bidrar med støtte av varierende størrelse. Et moment som trekkes fram som
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utfordring med dagens finansieringsordninger er uforutsigbarhet ved at det kun gis bevilgning for
et år av gangen.
Offentlige aktører som har ulike roller ifm. opprydding av marin forsøpling, er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljødirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Kystvakten
Norsk polarinstitutt
SNO
Fylkesmannen
Fylkeskommunene
Kommunene
Nasjonalparkstyrer og -forvaltere
Lokale forvaltere av verneområder
Senter for oljevern og marint miljø

I tillegg bidrar private næringsaktører, NGO'er, Hold Norge rent, avfallsselskaper og profesjonelle
og frivillige ryddepersonell i arbeidet med opprydding av marin forsøpling. Oversikten viser at det
er mange ulike aktører med ulike roller involvert. For å utnytte ressursene på en god og effektiv
måte er det behov for en god samordning og koordinering av den samlede innsatsen mot marin
forsøpling.
Fylkesmannen har fått i oppgave å samordne og koordinere arbeidet mot marin forsøpling
regionalt. Men for å utnytte kompetanse, erfaring, kapasitet og de samlede ressursene på best
mulig måte, bør det utarbeides en nasjonal strategi mot marin forsøpling som legger føringer for
det framtidige arbeidet. Denne strategien bør ta hensyn til at aktørbildet er forskjellig i ulike deler
av landet og at lokale forhold gjør at utfordringene ifm. strandrydding også er forskjellig langs
norskekysten.

5.2

Organisering av strandryddeaksjoner

Gjennomføringen av strandryddeaksjoner utføres i dag av en blanding av frivillig innsats, lag og
foreninger, næringsaktører og offentlige aktører. Dette er illustrert i Figur 45.
Figuren illustrerer 3 hovedmåter å organisere aksjonene på:
•
•
•

Næringsaktør som planlegger og organiserer aksjoner og har med ryddepersonell som er
ansatt og mottar lønn for å delta.
Næringsaktør som planlegger og organiserer aksjoner som har med frivillige som
ryddepersonell.
Frivillig arrangør som planlegger og organiserer aksjoner og har med frivillige som
ryddepersonell.

Næringsaktør i denne sammenhengen kan både være offentlige virksomheter og private aktører.
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Figur 45. Ulik organisering av ryddeaksjoner.
Pilotprosjektene i dette prosjektet er organisert på ulike måter:
•

•

•

•

I Troms og Finnmark ble ryddeaksjonene planlagt og organisert av Levende hav som kan
anses som en næringsaktør. Aksjonene ble gjennomført med langtidsfrivillige
ungdommer som ryddepersonell. Levende hav utførte ryddeaksjonene som et tokt langs
kysten av Nord-Norge og har ikke fast ryddeaktivitet i Troms og Finnmark.
I Trøndelag ble ryddeaksjonene planlagt og gjennomført av Mausund feltstasjon.
Mausund feltstasjon kan anses som en næringsaktør. Aksjonen ble utført med fast ansatt
ryddepersonell. Mausund feltstasjon driver rydding i dette området hele året.
På Sunnmøre ble aksjonen planlagt og gjennomført av Sunnmøre friluftsråd og
Skjærgårdstjenesten i samarbeid med ulike organisasjoner og frivillige «superryddere»
som deltar på mange ryddeaksjoner. Sunnmøre friluftsråd og Skjærgårdstjenesten er i
denne sammenhengen å anse som næringsaktører.
I Ytre Hvaler ble aksjonen planlagt og gjennomført av Hvaler kommune i samarbeid med
andre offentlige aktører, Skjærgårdstjenesten, Oslofjorden friluftsråd, Naturparkforvalter
for Ytre Hvaler nasjonalpark og SNO.

Ettersom vårt prosjekt har søkelys på opprydding på utilgjengelige steder hvor frivillige aktører
ikke rydder, har vi ikke satt søkelys på rene frivillige aksjoner.
Erfaringene fra pilotprosjektene viser at aktørbildet er forskjellig i ulike deler av Norge. F.eks. har
vi ikke Skjærgårdstjeneste nord for Møre og Romsdal. Det er viktig å benytte lokale ressurser
som kjenner kyststrekningen i sine områder.
Måten aksjonene er organisert på påvirker også hvilke lover og regler som er gjeldende for
virksomheten og aktørene må forholde seg til.

5.3

Regulering av ansvarsforhold

Som beskrevet tidligere i rapporten er reglene en må forholde seg til i forbindelse med
strandryddeaksjoner potensielt både uoversiktlige og omfattende. Det er en krevende oppgave å
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sette seg inn i det enkelte regelverk for å kartlegge hva man kan og ikke kan gjøre i forbindelse
med en strandryddeaksjon.
En konsekvens av at det er vanskelig å vite hvilke regler som regulerer strandrydding, er at det er
vanskelig å identifisere konkrete krav. En annen, og kanskje enda mer alvorlig konsekvens, kan
være at ryddere ikke er klar over hvilket ansvar de har både overfor folk og miljø når de utfører en
strandryddeaksjon. Aktørbildet og organiseringen av strandrydding varierer, og det kan også
kravene avhengig av hvordan aksjonen er organisert.
Det er viktig og nødvendig at enkeltaktivitetene er nøye regulert, dette for å ivareta både helse og
sikkerhet til folk og miljø. En konsekvens for strandryddere er imidlertid at det kan være vanskelig
og omfattende å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Derfor er det et behov for å
tilgjengeliggjøre gjeldende regelverk i forbindelse med strandrydding på en oversiktlig og ryddig
måte, slik at hensynene som regelverket er satt til å sikre blir ivaretatt. For strandryddeaksjoner
er det spesielt viktig at krav til HMS og ansvarsforhold for å tilfredsstille disse kravene blir
tydeliggjort.
En annen utfordring er at en må kontakte ulike tilsynsmyndigheter for å få veiledning angående
de ulike regelverkene. Bare det å finne ut hvem som er riktig tilsynsmyndighet kan være
utfordrende i seg selv. I forbindelse med strandrydding er det behov for et enkelt skjematisk
oppsett over tilsynsmyndigheter som kan gi veiledning rundt relevante regelverk for å forenkle
prosessen for ryddere.

5.4

HMS-utfordringer ved strandryddeaksjoner

Et viktig premiss for strandrydding er at helse og sikkerhet til personell som deltar i strandrydding
skal ivaretas på en god måte. Det påligger de som organiserer ryddeaksjoner et ansvar for å
ivareta helse og sikkerheten til de som deltar.
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til
arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller
syk på grunn av arbeidet. Arbeidstilsynet beskriver prinsippene for risikovurderinger på en god
måte på sine nettsider, se Tabell 4.

Tabell 4. Om risikovurderinger (fra Arbeidstilsynet.no).
Risikovurdering
Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige
kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Det skal holde
risikonivået så lavt som mulig. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva
slags arbeid man utfører.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
•
•
•

Hva kan gå galt?
Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Arrangører av ryddeaksjoner med frivillige ryddere har også et ansvar for å ivareta helse og
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sikkerheten til deltakerne. Ifølge Arbeidstilsynet blir frivillige vanligvis ikke regnet som
arbeidstakere, men det finnes unntak. En arrangør kan bli sett på som arbeidsgiver for frivillige
når det gjelder krav i arbeidsmiljøloven som skal verne om helse, miljø og sikkerheten til
arbeidstakerne. I organisasjoner eller virksomheter med egne tilsatte kan arbeidsgiveren i alle
tilfelle ha et ansvar for sikkerheten til de frivillige. Hovedregelen for alle typer frivillig arbeid er at
arbeidsgiveren har ansvaret for å forebygge at ulykker skjer. Arbeidsgiveren skal gjennomføre
systematiske tiltak for å sikre at aktivitetene til virksomheten blir planlagt, organisert, utført og
vedlikeholdt i samsvar med krava i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har utarbeidet en huskeliste
for arbeidsgiveren som også gjelder aktiviteter som utføres av frivillige som vist i Tabell 5.

Tabell 5. Huskeliste for arrangører (fra Arbeidstilsynet.no).
Huskeliste for arbeidsgiveren
•
•
•
•
•

Du har ansvaret for å forebygge ulykker.
Kartlegg arbeidsoperasjoner, vurder risiko og gjennomfør tiltak.
Vurder hva slags opplæring som er nødvendig og gjennomfør denne.
Vurder om arbeidstiden er slik at sikkerheten er ivaretatt.
Ta særlig hensyn til unge arbeidstakere.

Erfaringene fra pilotprosjektene tilsier at utfordringer knyttet til helse og sikkerhet ikke er de
samme langs hele kysten. Ettersom naturgitte forhold, værforhold, graden av og type forsøpling
er forskjellig i ulike deler av kysten påvirker dette risikobildet. De ulike aktørene som er ansvarlig
for ryddeaksjonene har også ulike systemer og praksis for ivaretakelse av helse og sikkerhet.
Nedenfor presenteres en liste over momenter som bør inkluderes i en risikovurdering. Listen er
ikke uttømmende, men hvilke momenter som bør vurderes må tilpasses forholdene ved den
enkelte ryddeaksjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjøtransport av personell og avfall
Av- og påstigning båt, ved kai, mellom båter, på ryddested, o.l.
Fortøyning av båter
Ferdsel i ulike typer terreng
Plukking av søppel – organisering, ergonomi og sikkerhet
Håndtering av store og tunge gjenstander
Håndtering av farlig avfall, f.eks. kjemikalier, spillolje, sprøyter, ampuller, spisse
gjenstander, sprengstoff og evt. ukjent innhold
Utfordringer med transport av avfall på land
Lasting av avfall til og fra båt
Lagring av oppsamlet avfall – forsvarlig oppbevaring
Behov for sikkerhetsutstyr om bord i båter
Kommunikasjonsmidler
Bruk av hensiktsmessig verneutstyr
Førstehjelpsutstyr og -kurs
Vær- og bølgevarsel
Behov for opplæring av båtførere og ryddepersonell

Det må også vurderes om rydding kan ha negative miljøkonsekvenser for (f.eks. fugleliv, dyreliv
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og vegetasjon) eller kulturminner. Det må tas særskilte hensyn i verneområder.
SOMM holder på å utarbeide en veiledning for strandrydding som belyser ulike tema som er
viktig å ta hensyn til ifm. planlegging og gjennomføring av strandryddeaksjoner. Av relevante
tema kan nevnes lov- og regelverk relevant for strandryddeaksjoner, ansvar og plikter, helse og
sikkerhet for personell, miljøvurderinger, rydding i verneområder, vern om kulturminner, bruk av
kartløsning/ny ryddeportal og avfallshåndtering. Veiledningen er tenkt utgitt samtidig med
lansering av forvaltningsdelen av ny kartløsning/ryddeportal.

5.5

Status for ny ryddeportal

SOMM har i 2019 arbeidet med delmålet å "Samle og tilgjengeliggjøre informasjon om oppryddet
marin forsøpling og behovet for opprydning" i tildelingsbrevet for 2019. Videre spesifiseres det i
underpunktene i tildelingsbrevet at SOMM skal:
•

•
•

Etablere, i samarbeid med Hold Norge Rent, en enhetlig samlet nasjonal ryddeportal for
rapportering og informasjon om ryddet marin forsøpling og områder med særlig behov for
rydding
Kanalisere andre tilsvarende initiativ over i en samlet nasjonal ordning og gjøre denne
kjent for aktuelle aktører, herunder også andre finansielle bidragsytere
Nettportalen er åpen, og dataene har et format som så langt mulig kan brukes under
internasjonal rapportering.

SOMM har innledet et samarbeid med HNR hvor det utvikles en ny ryddeportal for frivilligheten,
både gjennom app- og webløsning. Løsningen skal lanseres før ryddesesongen starter i 2020.
Målet med denne løsningen er å mobilisere og informere frivilligheten og å gjøre ryddelogistikken
enklere.
SOMM arbeider med å utvikle et nytt forvaltningsverktøy for aktører som koordinerer og
planlegger ryddeaktiviteter. Målet med den helhetlige løsningen som utvikles er å gjøre arbeidet
mer koordinert mellom aktører og å få til en mer effektiv nasjonal oppryddingsinnsats.
Ny ryddeportal for frivilligheten og forvaltningsløsning utvikles i 2019, og vil være klare til grundig
testing ute i felt og som innsyns- og koordineringsløsning i løpet av tidlig vår 2020. Å teste
verktøyene i tilknytning til større ryddeaksjoner vil være særlig relevant.
Fylkesmannen har fått et ansvar for å koordinere og samordne opprydding i sine regioner. En
forutsetning for å kunne koordinere og samordne opprydding av marin forsøpling er god oversikt
over ryddebehov og oversikt over hvor det er ryddet. Derfor er det viktig at resultater fra
kartlegging av marin forsøpling og all ryddeaktivitet registreres i den nye
kartløsningen/ryddeportalen som SOMM utarbeider i samarbeid med Hold Norge Rent. Det bør
være en forutsetning fra alle som finansierer ryddeaksjoner at planlagte aksjoner og resultater
registreres fortløpende inn i ryddeportalen.

5.6

Logistikk og avfallshåndtering

Den frivillige innsatsen med strandrydding over flere år har ført til at mange lett tilgjengelige
områder er ryddet og avfall fraktet bort. Utfordringen framover er å rydde og frakte bort avfall i
utilgjengelige områder. Dette er både tid- og ressurskrevende og krever andre logistikkløsninger
enn i de områdene hvor det er ryddet mest til nå.
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Desto lenger nordover vi kommer langs kysten, er logistikken mer krevende pga. lange
avstander, stor forskjell på flo og fjære, ugjestmilde kyststrekninger og røffe vær- og bølgeforhold.
Aktørbildet er også forskjellig fra lenger sør i landet, bl.a. er ikke Skjærgårdstjenesten etablert
nord for Møre og Romsdal. Dette betyr av vi bør arbeide videre med å etablere gode
logistikkløsninger. Følgende forhold bør utredes nærmere:
•
•
•
•
•
•

I hvilken grad kan man benytte seg av depotordninger for å lagre oppsamlet avfall på
plukkested?
Hvilke aktører har erfaring, utstyr, kompetanse og kapasitet til eventuelt å hente slike
depoter?
Kan vi utnytte ressurser til Kystverket, Kystvakten og SNO i større grad enn tilfellet er i
dag? Dette gjelder både mht. ulike type båter, fly, helikopter og droner.
Hvordan få til en effektiv samordning og koordinering av offentlige og private aktører?
Hvordan kan man sikre at hele logistikkjeden, dvs. fra plukking til avfallshåndtering,
håndterer avfallet på en forsvarlig måte?
Hvordan skal den nye Kartløsningen/Ryddeportal støtte opp under gode
logistikkløsninger og bidra til god koordinering og samordning?
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6

Anbefalinger til videre arbeid

SOMM har gjennomført 4 regionale pilotprosjekter i ulike fylker for å kartlegge hvilke eksisterende
ressurser og kompetanse som finnes langs kysten og som kan benyttes i arbeidet med
opprydding av marin forsøpling. Videre er det samlet erfaring med bruk av ulike metoder og tiltak
for opprydding. Basert på disse pilotprosjektene har vi utarbeidet følgende anbefalinger til videre
arbeid:
•

•

•

•

•

•

•

Koordinering og samhandling av innsatsen mot marin forsøpling til ulike aktører bør
forbedres. Dette gjelder både frivillig innsats, rydding i privat regi av næringsaktører og
offentlig innsats mot marin forsøpling. Pr. i dag finnes det ingen nasjonal strategi for
hvordan arbeidet med marin forsøpling bør organiseres, planlegges og gjennomføres.
Det anbefales at det blir utarbeidet en slik strategi. En nasjonal strategi for arbeid med
marin forsøpling kan danne grunnlaget for sikker, effektiv og fornuftig bruk av tilgjengelige
ressurser.
Det bør utredes nærmere hvordan vi kan få til en mer effektiv bruk av offentlige aktører
som f.eks. Kystverket og Kystvakten. Disse aktørene har fartøy, kompetanse og erfaring i
å arbeide langs hele norskekysten. Dette er aktører som kan ha en rolle i logistikkjeden
som er utfordrende i utilgjengelige, ugjestmilde og værharde områder. Pr. i dag synes
Friluftsrådene og Skjærgårdstjenesten å samarbeide godt i arbeidet med opprydding av
marin forsøpling der Skjærgårdstjenesten er etablert.
Registrering av forsøplede områder, planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner er en
forutsetning for at Fylkesmannen skal ha mulighet til å koordinere og samordne
opprydding av marin forsøpling i sine respektive fylker. Derfor bør det stilles klare krav til
bruk av ny nasjonal kartløsning for alle aktører som får midler til strandryddeaksjoner.
Videre bør det være en styrt tildeling av midler basert på ryddebehovet langs kysten.
Det bør også stilles krav til systemer for HMS-styring og risikovurderinger for alle aktører
som får offentlig støtte til å gjennomføre strandrydding slik at HMS-kravene som er
relevant for strandrydding tilfredsstilles. Videre bør det følges opp at kravene etterleves.
SOMM utvikler en ny kartløsning (ny nasjonal ryddeportal) som et nytt forvaltningsverktøy
for aktører som koordinerer og planlegger ryddeaktiviteter. Målet med den helhetlige
løsningen som utvikles er å gjøre arbeidet mer koordinert mellom aktører og å få til en
mer effektiv nasjonal oppryddingsinnsats. Verktøyene vil være klare til testing ute i felt og
som innsyns- og koordineringsløsning våren 2020. Disse verktøyene bør testes av ulike
brukere i forbindelse med ryddeaksjoner slik at vi får et godt sluttresultat som er
brukervennlig og nyttig for ulike aktører. Forvaltningsdelen av ny nasjonal kartløsning vil
bidra til et system for å håndtere utfordrende logistikk med transport og håndtering av
avfall fra ryddested til avfallsmottak.
Flere aktører påpeker at dagens finansieringsordninger er uforutsigbare. Dette fører til
usikkerhet og vanskeliggjør langtidsplanlegging. Det bør arbeides videre med å utrede
hvordan ulike finansieringsordninger kan bidra til mer forutsigbar finansiering til sentrale
aktører involvert i opprydding av marin forsøpling.
Manuell plukking av avfall er mest vanlig brukt metode for å samle marin forsøpling. Dette
er en hensiktsmessig metode hvis det er avfall av en viss størrelse som stort sett ligger i
eller er synlig på overflaten. Det er imidlertid behov for å arbeide videre med
metodeutvikling bl.a. for å skille små plastbiter fra jord og andre løsmasser. Det er også
behov får å utvikle og teste metoder for å frakte avfall fra ryddested og om bord i båt. I
dag foregår det i stor grad med manuell håndtering av plastsekker. Dette er tungt og
risikofylt arbeid, spesielt i områder der det er utfordrende å legge til med båter.
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•

Anbefalingene er basert på pilotprosjekter i et utvalg fylker. Arbeidet med å kartlegge
hvilke ressurser og kompetanse som finnes i andre deler av kysten bør videreføres i
2020. For å få et helhetsbilde av nå-situasjonen og utfordringer bør det gjennomføres
tilsvarende pilotprosjekter i de andre fylkene. En helhetlig og samlet oversikt over aktører,
ulike måter å organisere arbeidet på og erfaring fra hele landet vil være nyttig underlag
for å utarbeide en nasjonal strategi..
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