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Tiltak mot marin forsøpling 
Levende Hav er et ambisiøst og omfattende tiltak mot marin forsøpling, med fokus på 
rydding av eierløst marint avfall og forebygging mot forsøpling. 
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Innledning - Aktørene bak Levende Hav 
Levende Hav er et samarbeid mellom flere aktører, selskap og ryddeentusiaster, med 
foreningen In The Same Boat (ITSB) og Norges Miljøvernforbund (NMF) som initiativtakere 
og prosjekteiere.  
 
Sentralt i samarbeidet er også Salt Life AS og M/S Miljødronningen AS, som har stått for en 
vesentlig del av operative gjennomføringen av aktiviteter på sjøen. 
 

 
 
Denne rapporten er en oppsummering av alle aktiviteter og de viktigste erfaringene og 
betraktningene vi har gjort i samarbeidet, og vi håper at dette skal komme til nytte, også for 
andre aktører og personer som er engasjert i kampen mot marin forsøpling. 
 
Dokumentet brukes som vedlegg på alle rapporteringer til offentlige myndigheter, 
støtteordninger og finansieringskilder som krever rapport og vil også publiseres på web for 
åpen nedlastning.  
 
God lesning! 
 
 
 
Rolf-Ørjan Høgset Ruben Oddekalv 
Prosjektleder og rapportskriver Prosjektleder 
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Opprinnelig målsetting for 2019 - Kan vi rydde alt? 

Den sentrale problemstillingen som har vært drivkraft bak Levende Hav 2019 er spørsmålet 
om hvor effektivt det er mulig å gjennomføre strandrydding. 
 
Er det mulig å rydde alt? 
 
Vi har også vært på leting etter mulige tiltak som kan redusere ny forsøpling, både praktiske 
metoder og overliggende insentivordninger, basert på en stadig større forståelse om kildene 
og hvordan forsøplingen oppstår. 
 
Brutt ned til konkrete oppgaver, mål og spørsmål vi ønsket å få svar på, kan utgangspunktet 
for arbeidet i 2019 beskrives som følger: 
 

- Samle inn mest mulig herreløst marint avfall 
 

- Utvikle metoder for strandrydding, med delmål: 
- Hvordan rydde mest mulig marint avfall 
- Hvordan redusere kostnadene pr. kilo/areal ryddet 
- Hvordan forbedre sikkerhet i arbeidet (HMS) 
- Hvordan komme til i utilgjengelige områder 
- Hvordan effektivisere logistikken hele veien inn til mottak 
- Hvordan øke gjenvinningsgraden av innsamlet avfall 

 
- Holdningsskapende arbeid med målgrupper: 

- Skoler og utdanningsinstitusjoner 
- Næringer som forsøpler 
- Lokalbefolkningen i spesielle fokusområder eller bransjer 
- Befolkningen for øvrig, gjennom sosiale medier og PR 

 
- Kartlegging, med følgende problemstillinger: 

- Hvordan er avfallet fordelt langs kysten og i skjærgården? 
- Hvordan er avfallet fordelt mellom forskjellige kilder? 
- Hva er årsaken til forsøpling? 
- Hvordan kan forsøpling reduseres? 
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Praktisk gjennomføring 

Den praktiske gjennomføringen har bestått av følgende tre hovedelementer: 
 

1. Profesjonell strandrydding på Helgeland 
 

2. Nasjonalt tokt med M/S Miljødronningen 
 

3. Kombinert tokt i Troms og Finnmark med fokus på metodeutvikling og 
kartlegging 

 
I alle de tre hovedelementene av gjennomføringen har det blitt utført: 

- Profesjonelle strandryddeaksjoner med eget personell (ansatte og langtidsfrivillige) 
- Henting av depot fra andre ryddelag og organisasjoner 
- Organisering av ryddeaksjoner med lokale frivillige 
- Møter med skoler og andre grupper, event, seminar, m.m. 
- Dypdykk/registrering av funn fra utvalgte hotspots 
- Produksjon av foto/video for bruk i sosiale medier 
- Dialog med lokalbefolkningen og lokalt næringsliv i kartleggingsformål 
- Dialog med avfallsbransjen, kommuner og fylkesmenn ifb. logistikk m.m. 

 
I forbindelse med vårt tilbud om å hente depot for lokale frivillige og andre organisasjoner, 
har vi brukt en registreringstjeneste på www.levendehav.no/depot for å få inn meldinger med 
nøyaktige kartposisjoner for depot. 
 
Tjenesten har fungert bra, og det har kommet inn 163 meldinger om depot på denne måten, 
i tillegg til ca. 100 meldinger via andre kanaler. 
 

 

http://www.levendehav.no/depot
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1. Profesjonell strandrydding - 
Kompromissløs metodeutvikling på Helgeland 

Hva mener vi med kompromissløs? 

Med kompromissløs metodeutvikling, menes at man har hatt økonomi og ressurser til å 
gjennomføre omfattende strandryddeaksjoner med det utstyr og den bemanning som man 
på forhånd har ment var den optimale for å få inn størst mulig tonnasje med avfall og rydde 
på flest mulige hotspots til en lavest mulig kostnad. 
 
Det ble før oppstart skaffet nye fartøy, som ble bestilt med tilpasninger for de forventede 
oppgavene, og det ble gjort avtaler med både normalt ansatt personell og langtidsfrivillig 
mannskap. 
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Kan vi rydde hele kysten? 

 
Resultatet for Helgelandsområdet ble 144 tonn innhentet avfall, og på en intens 
periode i mai og juni ble mer enn halvparten av dette, dvs. 80 tonn hentet inn, til en 
gjennomsnittlig kostnad pr. kilo på 13 kroner, inkludert innleveringskostnad til 
avfallsselskap på 3,- pr. kilo inkludert container og lastebil inn til mottak. 
 
Dette resultatet anser vi som det ultimate som er mulig å få til når det gjelder kost/nytte 
innen strandrydding, dersom alle administrative kostnader også iberegnes. 
 
Basert på denne modellen har vi regnet ut at det er mulig å rydde ca. 20 000 hotspots, 
tilsvarende 6-10 000 tonn avfall, langs Norges kyst i løpet av perioden 2020-2025, for en 
kostnad på 25-35 millioner kroner pr. år, dvs. totalt 125-150 millioner kroner. 
 
Forutsetningen for å få dette til er at en stor del av selve ryddejobben som gjøres ute i 
terrenget skal utføres av kvalifisert langtidsfrivillig personell som har fått en grundig 
opplæring, mens skippere, ryddeledere, administrative stillinger osv. er normalt lønnet og 
fast ansatt personell. 
 
Dette er en organisasjonsmodell som tilsvarer eksempelvis Røde Kors, Redningsselskapet, 
Leger uten grenser, og en rekke andre organisasjoner som benytter seg av kompetent og 
kvalifisert frivillighet. 
 
Dersom man innen strandrydding ikke skal benytte seg av langtids frivillighet, vil kostnadene 
pr. kilo innsamlet avfall minimum øke med 70-100%, dvs. opp mot en dobling, dersom man 
ikke tar høyde for at frivilligheten trolig har en større motivasjon/effektivitet over tid, dvs. at 
den reelle kostnaden med lønnede strandryddere trolig er mer enn dobbelt så høy. 
 

 



Levende Hav Rapport 2019, side 10 av 101 

Oppsummering av metodeutvikling 

Metodene som har blitt utprøvd på Helgeland kan enkelt oppsummeres som følger: 
 

1. Rydding/feltarbeid med forskjellig utstyr og verktøy 
a. Verktøy (sag, saks, taljesystem, kniver, m.m.) 
b. Bekledning og hansker 
c. Sko og støvler 
d. Redningsvester og annet teknisk sikkerhetsutstyr 
e. VHF Radio 
f. Førstehjelpsutstyr 
g. Ryddesekker, forskjellige typer 

 
2. Logistikk, frakt av personell og  avfall til mottak med forskjellige fartøy: 

a. Mindre ryddebåter/landgangsfartøy 
b. Større arbeidsbåt 
c. M/S Miljødronningen 
d. Lastebil 
e. Helikopter 
f. Direkte levering vs. levering via depot 
g. Levering til alternativ resirkulering/gjenbruk 
h. Landgangs- og fortøyningsteknikker 
i. Utstyr på båt 

 
3. Organisering av selve arbeidet 

a. Lønnet personell 
b. Langtidsfrivillig personell 
c. Lokal frivillighet (på dagsbasis) 
d. Varianter av arbeidstid 
e. Varianter av opphold og bofasiliteter 
f. Opplæring og arbeidsinstrukser 
g. HMS, lovkrav, praktiske krav og forventninger 

 
4. Informasjonsflyt og kartlegging 

a. Metoder for å finne forsøplede områder 
b. Metoder for å dokumentere utført arbeid 
c. Metoder for dypdykk i funn (telling, veiing, osv.) 
d. Kommunikasjon med tredjepart (Fylkesmann, kommuner, grunneier, m.m.) 
e. Kommunikasjon med publikum, sosiale medier, PR, osv. 
f. Utfordringer ved bruk av Ryddeportalen 

 
5. Andre problemstillinger 

a. Hvor grundig skal man rydde, når er en strand ferdig ryddet? 
b. Hvordan finansiere utstyr og båter 
c. Risikosituasjoner / risikoanalyse 
d. Lover, regelverk og forskrifter 
e. Er det mulig å rydde hele Norges kyst? Premisser, definisjoner, m.m. 
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Se vedlegg: Detaljert beskrivelse av metoder 
Hvert av punktene i oppsummeringen over er grundig beskrevet i vedlegg nr. 1. 
 
Kartutsnittet viser de punktene vi har hentet depot (grønn), ryddet (blå) eller utført 
kompliserte sanerings eller bergingsoppdrag (orange mann) på Helgelandskysten.  Rød P er 
punkt som er ryddet av eller holdt av til andre aktører og orange dråpe er depot som fortsatt 
ikke er hentet inn. 
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Kartet nedenfor viser et tettere utsnitt av området Lovund, Sleneset og Solværøyene i Lurøy. 
Området er grundig kartlagt, dvs. at man har hatt folk i land på tilnærmet alle øyer og skjær 
for å se etter hotspots eller såkalte “søppelviker”.  Avfallet som er samlet inn fra dette 
kartutsnittet utgjør til sammen ca. 22 tonn. 
 

 
 
Området består av ca. 350 øyer, hvorav ca. 50 har vært bebodd. Befolkningen i området 
jobber i stor grad relatert til laksenæringen, men det drives også jordbruk i mindre skala og 
det er flere håndverks- og foredlingsbedrifter.  Området er også preget av mange 
feriehus/sommerhus med stor aktivitet i sommermånedene. 
 
Vi har hatt opphold både ved Kongebrygga på Lovund, Sleneset Båtforening og ved 
Langneset der vi har leid et hus for å avlaste seilbåtene og på Lovund. 
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Kartutsnittet nedenfor er fra Øksningan i Herøy kommune, og er det området vi har jobbet 
grundigst, i den mest intense perioden av pilotprosjektet på Helgeland i mai. I løpet av 4 uker 
ble det ryddet 25 tonn eierløst marint avfall i dette området. 
 

 
 
Herøy Kommune er også en “laksekommune” med stor industriell aktivitet på havet rundt 
flere tusen øyer, holmer og skjær.  Området bar preg av lav tidligere ryddeaktivitet og vi fant 
mange søppelviker med historisk avfall som har ligget der trolig i mange tiår, men også 
gamle depot samlet sammen av lokalbefolkningen over mange år. 
 
Vår operasjonsbase i området var ved Herøyholmen Båtforening, og depotet på 25 tonn ble 
opparbeidet ved Fagervika på en større parkeringsplass med tilstøtende flytebrygge. 
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Bildet nedenfor viser vårt største depot på Herøy etter ca. 3 ukers jobb, da det bestod av ca. 
15 tonn avfall. I depotet var det også 2 båtvrak og flere større objekt fra oppdrettsnæringen, 
både plastrør og bøyer. 

 
 
I områdene rundt Øksningane i Herøy var forekomstene av trålposer, snurrevad og annet 
fiskeutstyr spesielt høye. Å få dem løs fra vegetasjonen er ofte en stor jobb, spesielt om man 
ønsker å unngå å ta med seg for mye jord. 
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Kartutsnittet nedenfor viser den nordlige delen av Dønna og Åsvær. I nettopp dette området 
var den lokale innsatsen spesiell høy, og vi hentet mange store depot fra lokale aksjoner 
(grønne dråper). 
 

 
 

 
Depotet vårt på Dønna og lasting fra flytebrygga i bakgrunnen. 
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Overveldende positiv respons og lokalt engasjement 

Vår varige tilstedeværelse på Helgeland, fortrinnsvis i kommunene Lurøy, Dønna, Herøy, 
Vega og Alstahaug har gitt en overveldende respons fra lokalbefolkningen og lokalt 
næringsliv. 
 
Som et eksempel, har vi ved noen tilfeller fått spontan applaus, da vi tilfeldig har ankommet 
forsamlinger med lokalbefolkningen, og vi har blitt invitert til å bruke fritidshus og boliger 
kostnadsfritt, vi har fått gaver, og vi har blitt invitert inn i forskjellige forum og nettverk. 
 
I strandryddeperspektiv har dette også ført til gode resultater, ved at lokalbefolkningen har 
deltatt i strandrydding, både på egenhånd og sammen med oss.  Vi har til sammen hentet 
250 depot fra mindre lokale strandryddeaksjoner på Helgeland, i hovedsak i Lurøy, Dønna 
og Herøy kommune. 
 
Dette utgjør ikke mye i tonnasje (ca. 10-15 tonn), men det betyr at det er 250 “ekstra” 
hotspots som er ryddet, og at vi har engasjert mange titalls lokale entusiaster som vil være 
gode representanter for havet i fremtiden. 

Håndtering av innsamlet avfall 

Innlevering av innsamlet avfall fra Helgeland er gjort til: 
- HAF, Helgeland Avfallsforedeling 
- SHMIL, Søndre Helgeland Miljøverk 
- OPE AS 

Kort oppsummert resultat av metodeutvikling for profesjonell strandrydding 

Prosjektet på Helgeland var en stor suksess, der vi fikk bekreftet våre teorier om 
effektivisering av logistikk, og vi har et godt grunnlag for å lage en “best practice manual” for 
profesjonell strandrydding og støtte av frivillighet.  
 
Denne manualen skal være ferdig innen utgangen av januar 2020. 
 
Vi kan også konkludere med at den mest lønnsomme metoden for strandrydding innebærer 
å jobbe med team på 8-10 strandryddere og lette arbeidsbåter innenfor en radius på 10 
nautiske mil, som frakter innsamlet avfall direkte inn til omlasting til container/lastebil. Denne 
formelen gir den laveste kostnaden pr. innsamlet kilo marin forsøpling. 
 
Grundig beskrivelse av metodeutviklingen og erfaringer beskrevet i vedlegg 1 og i vedlegget 
“Effektivisering av strandrydding.pdf”, som også omtaler forskjellige aktører og forutsetninger 
for strandrydding i Norge.  
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2. Nasjonalt tokt med M/S Miljødronningen 
M/S Miljødronningen har hovedbase i Bergen, og ble opprinnelig bygget av Norges 
Miljøvernforbund (NMF) med tanke på kystovervåkning og forskning, med ROV med 
kapasitet for 2000 meters dybde, 10 lugarer med 20 køyer og en stor konferansesal med 
plass til 50 personer. 
 

 
 
NMF har et ønske om å dedikere M/S Miljødronningen 100% til innsats mot marin forsøpling, 
og det jobbes med å finne ut hvordan fartøyets kapasiteter kan gi størst mulig nytte og 
effekt. 
 
Sesongen 2019 har Miljødronningen vært på tokt fra Bergen til Kirkenes i perioden mai til og 
med september. 
 
Hovedmålene med toktet har vært å hente inn depot fra lokale ryddeaksjoner langs hele 
kysten, og å fungere som operasjonsbase for strandrydding, kartlegging og metodeutvikling.  
 
Det har også vært gjennomført lokale event, seminar og flere skoler har vært på besøk 
ombord. 
 
Vi har hatt fokus på å finne ut hvordan kapasiteten og ressursene på M/S 
Miljødronningen kan komme best mulig til nytte i forbindelse med tiltak mot marin 
forsøpling, og har gjort viktige erfaringer som gir grunnlag for å øke effektivitet og 
nytteverdien for dette fartøyet i årene som kommer. 
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Aktiviteter med skoler på M/S Miljødronningen 

Vi har vært i kontakt med tilnærmet samtlige skoler langs kysten fra Sunnmøre til Kirkenes, 
både via epost og oppfølging pr. telefon for å tilby aktiviteter med skolene. 
 
Responsen har vært positiv, men skolene har bedt om aktiviteter tidligere på sesongen enn 
vi gjennomførte vårt tokt med Miljødronningen.  
 
På det tidspunktet toktet startet, hadde de fleste skolene allerede hatt sin årlige 
strandryddedag, gjerne i forbindelse med den offisielle strandryddedagen i mai, og samtidig 
var det for tidlig å planlegge aktiviteter for høsten.  
 
Mai og juni er dessuten en periode der andre oppgaver og aktiviteter knyttet til 
skoleavslutning står i fokus.  
 
Resultatet ble likevel 13 skoler, 23 klasser og 595 elever på besøk i Miljødronningen. 
 
Forbedringspotensialet for senere år ligger i å starte rekruttering av skoler i januar, og 
gjennomføre skolebesøk i perioden mars-mai, og september/oktober. Booking av skoler for 
høstsesongen må skje i løpet av august.  
 
De skolene som har vært ombord har gitt svært god tilbakemelding. Programmet har bestått 
av omvisning på Miljødronningen, foredrag om marin forsøpling og filmvisning. Det har også 
blitt servert vafler og noe passende å drikke. 
 
Det ble i ett tilfelle gjennomført en ryddeaksjon sammen med skoleelever. 
 

Mobilisering av lokale ryddeaksjoner med M/S Miljødronningen 

Det har vært utfordrende å skape aktiviteter med lokale frivillige knyttet til Miljødronningens 
tokt i 2019, og utenom skoler har kun et fåtalls lokale frivillige har vært med på 
ryddeaksjoner eller andre aktiviteter, selv etter lokal annonsering og pressedekning. 
 
Årsakene kan oppsummeres som følger: 
 

- Tidspunkt for Miljødronningens tokt har vært etter strandryddedagen/strandryddeuka 
- Det har ikke vært gjort god nok markedsføring og proaktivt innsalg av aktiviteter 
- Den generelle interessen for strandrydding kan virke å være synkende 
- Et større lokalt engasjement krever trolig en mer langvarig tilstedeværelse 
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M/S Miljødronningen og frakt av innsamlet avfall 

M/S Miljødronningen har en total lastekapasitet på 4 tonn, fordelt på akterdekk og 
helikopterdekket. 
 
Avfall må pakkes i bigbags eller legges i lastenett for å heises ombord med kran, fra brygge 
eller fra arbeidsbåt. 
 
M/S Miljødronningen har ikke mulighet til å gå så nært land at lasting direkte fra strand er 
mulig, og størrelsen på fartøyet gjør også at det er relativt langt mellom brygger og 
kaifasiliteter som er store nok til å benyttes.  (3.5 meters dybde, 35+ meters lengde) 
 
Planlagte hentinger av depot via brygge 
Under planlegging av årets aktiviteter hadde vi forventninger om å utnytte Miljødronningens 
potensiale innen logistikk for innsamlet avfall. 
 
Det var på Helgeland lagt opp flere depot i perioden april/mai som var tiltenkt henting med 
Miljødronningen direkte fra kai/brygge. 
 
De to største av disse depotene var henholdsvis ca. 9 og 25 tonn, dvs. at vi med 
Miljødronningen stod overfor ca. 9 fulle lass over avstander som i praksis betød 1 lass pr. 
dag, dvs. 9 dager med logistikk. 
 
Med en estimert dagspris på 37 000,- som var utgangspunktet i årets budsjett, ville denne 
logistikken hatt en prislapp på ca. 333 000,- samtidig som vi ville lagt beslag på 
strandryddere til sjauing av innsamlet avfall, som heller burde være ute og gjøre ytterligere 
strandrydding. 
 
Da vi innså dette ble det i stedet booket lastebil, som fikk en samlet kostnad på ca. 25 000,- 
for det største depotet, mens det minste på 9 tonn ble hentet med Miljødronningen, siden 
den allerede var i området og ikke hadde andre oppgaver. 
 
Henting av depot direkte fra strand 
Vi prøvde også ut Miljødronningen for frakt av depot og avfall vi selv hadde ryddet direkte fra 
strender i samme område, dvs. at man gikk med lettbåter og arbeidsbåter inn til strendene, 
hvor småsekker ble lastet over i bigbags, for så å kjøres ut til Miljødronningen for heising 
ombord.  
 
Denne metoden er svært tidkrevende i forhold til å la arbeidsbåtene frakte ryddesekkene 
direkte til en brygge med veiforbindelse og laste over i container. Miljødronningen ble et 
ekstra/unødvendig ledd i logistikken, som både utgjorde en tidstyv og en stor kostnad.  
 
Vi ryddet altså langt mer effektivt, både målt i økonomi og i tonnasje når vi ikke brukte 
ressurser på å laste over til Miljødronningen, men fraktet avfallet fra strand direkte til 
brygge med arbeidsbåtene.  
 
I noen tilfeller vil man likevel kunne spare tid på å frakte avfall med Miljødronningen, dersom 
avfallet allerede er lagt i bigbags, dersom leveringspunkt er langt fra hentepunkt og dersom 
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man bare har små arbeidsbåter som har for lav kapasitet på lengre avstander. Kostnaden vil 
nesten uansett bli betydelig høyere enn å bruke arbeidsbåt inn til leveringspunkt for 
omlasting til lastebil. 
 
En av de viktigste konklusjonene våre i forbindelse med metodeutviklingen, er at man i nær 
alle tilfeller vil oppnå en mest kostnadseffektiv logistikk, dersom innsamlet avfall fraktes med 
lette arbeidsbåter direkte fra stranden som er ryddet, inn til omlasting til container. 
 
Videre frakt av container kan skje både med lastebil eller med containerskip. Lasting til 
containerskip forutsetter at bryggen containeren står har nok dybde og lengde til å ta imot 
containerskip, og lønnsomhet med skipsfrakt er avhengig av veldig store volum, eller 
utnyttelse av ledig kapasitet som uansett går innom de aktuelle havnene.  Grundigere 
utredninger ang. denne delen av logistikken vil bli gjort i 2020. 
 
Henting av bigbags for LAS i Lofoten 
Da Lofoten Avfallsselskap (LAS) hadde behov for hjelp til å frakte avfall i bigbags fra sine 
aksjoner i Lofoten inn til Leknes, benyttet vi anledningen til å prøve ut logistikk basert på 
Miljødronningen og arbeidsbåt i kombinasjon, og bare arbeidsbåt alene. 
 
Mange av depotene var store, og dels vanskelig å laste ombord i arbeidsbåten pga. stor vekt 
i hver enkelt sekk. 
 
Lassene med arbeidsbåt ble tunge, og avstandene var relativt store inn til Leknes, så det var 
tidkrevende å levere med arbeidsbåt, som bare fikk med seg ca. 1.5 tonn pr. tur. 
 
Ca. halvparten av avfallet i Lofoten ble hentet ved at arbeidsbåt hentet ut sekkene fra flere 
depot i et begrenset område, for så å laste dem over i Miljødronningen, som tok dem inn til 
havna i Leknes.  
 
Målt i tid ble denne metoden betydelig mer effektiv enn å frakte med arbeidsbåt helt inn, men 
kostnaden pr. kilo ble likevel høyere med Miljødronningen på grunn av den høyere 
dagsprisen. 
 
Konklusjonen av disse erfaringene, er at Miljødronningen eller tilsvarende lasteskip 
vil være fordyrende ledd i logistikken, men likevel kan være effektive dersom tid er 
viktigere enn kostnader. 
 
Miljødronningen vil dermed kunne foretrekkes for rene logistikkoppdrag under følgende 
forutsetninger: 
 

- Henting av avfall i områder langt fra bilvei for omlasting (15-20 nautiske eller mer) 
 

- Der mengden avfall som skal hentes inn er opp mot 4 tonn eller mer 
 

- Der avfall allerede er lastet i bigbags 
 

- Der avfall allerede er lagret på en stor nok brygge til å laste fra bryggen og rett om 
bord i Miljødronningen 
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Der Miljødronningen allerede er operasjonsplattform for mannskap og støtte for arbeidsbåter 
vil selvsagt lastekapasiteten kunne utnyttes, og gi mulighet for større utnyttelse av 
arbeidsbåter, som i noen tilfeller vil kunne jobbe i en kortere radius, når Miljødronningen 
også er operasjonsbase. 
 
Den totale mengden avfall som ble fraktet på M/S Miljødronningen inkludert alt avfall som 
ble ryddet av Norges Miljøvernforbund i Bergensområdet endte opp på 37 tonn. 
 

Miljødronningen som operasjonsplattform 

I motsetning til ordinære lasteskip og arbeidsbåter, har M/S Miljødronningen en rekke unike 
fasiliteter:  
 
Større lugarkapasitet, ROV, kontorfasiliteter, konferanserom, godt utstyrt verksted, store 
tanker for bensin og diesel, MOB-båt og en liten arbeidsbåt, “Plastretur”. Her er også bysse, 
vaskerom, dusj og toaletter, og både vaskemaskin og tørketrommel, dvs. alt man trenger for 
et opphold om bord med høy komfort. 
 
Dette gir Miljødronningen mulighet til å tjene som operasjonsplattform i områder der det er 
langt mellom havner med godt servicetilbud. 
 
Under toktet som ble utført på Finnmarkskysten fra juni-september ble dette prøvd ut i full 
skala, i samarbeid med arbeidsbåten “Dory” fra In The Same Boat og en seilbåt som utvidet 
den totale lugarkapasiteten med 10 køyer, dvs. at man på dette toktet hadde totalt 30 
køyeplasser, fordelt på 15 lugarer. 
 
I forbindelse med toktet ble Mjljødronningen også utstyrt med en ekstra 1000-liters 
dieseltank, slik at arbeidsbåten “Dory” kunne bunkre i områder uten tilgang til 
pumpestasjoner. 
 
Som operasjonsplattform fungerte Miljødronningen godt, og den huset gjester fra både Hold 
Norge Rent, Mepex og Senter for Oljevern og Marint Miljø, som også deltok under toktet. 
 
Flere langtidsfrivillige strandryddere fra In The Same Boat bodde også på Miljødronningen 
under toktet. 
 
lastekapasiteten på 4 tonn var aldri en begrensning under toktet i Finnmark, da det ble losset 
avfall i alle de store havnene man var innom. 
 
Lønnet personell og gjester fra Hold Norge Rent, Senter for Oljevern og Marint Miljø og 
Mepex har foretrukket å bo på Miljødronningen, mens de aller fleste av våre langtidsfrivillige 
har foretrukket å bo på seilbåt.  
 
Dette henger trolig aller mest sammen med sosiale faktorer og det faktum at mange av de 
langtidsfrivllige tilreisende har meldt seg på med en motivasjon om å oppleve det enkle, 
miljøvennlige og det sosiale/intime ved å bo sammen med andre i en liten seilbåt, mens 
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andre gjester har vært opptatt av å kunne trekke seg tilbake for seg selv i en egen lugar på 
Miljødronningen. 
 
Det er allerede påbegynt mindre modifikasjoner av Miljødronningen, som skal øke komfort 
og trivsel ytterligere, blant annet med en sittegruppe/sofa i konferansesalen på øverste dekk, 
der mannskap og gjester kan samles på fritiden og nyte panoramautsikten. 
 
 
 
 
 
3. Tokt i Troms og Finnmark, metodeutvikling og kartlegging 
Kystlinjen i Troms og spesielt Finnmark er den minst befolkede i Norge, og også den mest 
utilgjengelige, som en følge av landskap, værforhold og en kort sommer. 
 
Samtidig er dette et område som er både viktig og sårbart med tanke på naturmangfold, og 
et kystområde som tilsynelatende er hardt rammet av forsøpling, både på grunn av de store 
havstrømmene som ender opp i nord, stor fiskeriaktivitet i regionen og i noen områder 
mindre tilgang til renovasjon og systemer for avfallshåndtering enn ellers i landet på grunn 
av store avstander og dårlig utbygget infrastruktur. 
 
Under toktet i Troms og Finnmark var Levende Hav-samarbeidet utvidet med Senter for 
Oljevern og Marint Miljø (SOMM), Mepex Consult og Hold Norge Rent, og vi hadde flere 
delmål: 
 

1. Rydde så mye eierløst avfall som mulig, ambisjon om 100 tonn 
2. Kartlegge forekomster og kilder 
3. Metodeutvikling for fremtidig rydding i området 
4. Metodeutvikling for dypdykk/registrering i felt 

 
Vår ambisjon om hva som skulle være mulig å samle inn av eierløst avfall på 
Finnmarkskysten var basert på erfaringstall fra Helgeland, dvs. hvor mye som var teknisk 
mulig å samle inn med den aktuelle størrelsen på mannskap og de tekniske ressursene vi 
hadde med på toktet. 
 
Resultatet endte opp på bare 44 tonn for Troms og Finnmark, dvs. mindre enn 50% av 
ambisjonsnivået. 
 
De viktigste årsakene til at resultatet ble lavere enn ambisjonen er: 

- Mindre forekomst av avfall enn forventet i noen av områdene 
- Større avstander = mer tid i båt, mindre tid til å rydde 
- Dels vanskelige og tidkrevende forhold for lasting av avfall i felt 
- Større avstander å bære på strendene pga. utfordringer med å komme til med båt 
- Noen få dager med driftsstans av tekniske årsaker (begrenset tilgang til service) 
- Det ble brukt en del ekstra tid på andre oppgaver enn selve ryddingen 

(metodeutvikling, kartlegging, evaluering underveis, m.m.) 
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Når den faktiske effektiviteten pr. time rydding ble sammenliknet med referanseområdet på 
Helgeland, var det ingen avvik. Selve ryddingen gav altså nøyaktig samme volum pr. time 
som på Helgeland, mens logistikken rundt var langt mer krevende. 
 
I en normal operasjon med 100% fokus på rydding med et dedikert team, tror vi det vil være 
mulig å øke tonnasjen pr. dag med 20-30% 
 

Hvordan skiller Troms og Finnmark seg fra resten av Norge? 

Troms og Finnmark er et utfordrende område å drive strandrydding, av mange årsaker. Vi 
anser den reelle ryddesesongen å gå fra og med mai og frem til oktober, dvs. vesentlig 
kortere enn lenger sør i landet der sesongen gjerne kan vare fra februar/mars til og med 
november. 
 
LYSFORHOLD 
Mørketiden og korte dager både på våren og høsten er et av de største hinderet for en lang 
sesong i Troms og Finnmark. Samtidig er sommerhalvåret så lyst at man i teorien kan jobbe 
lengre dager eller skift for å utnytte kapasitet i teknisk utstyr. 
 
FORHOLDENE PÅ SJØEN OG TOPOGRAFI 
Det er relativt mye vær og mye sjø langs kysten av Troms og Finnmark. Det er ingen 
skjærgård eller stor mengde med skjær og øyer som beskytter mot havet, og på store deler 
av denne kystlinjen ruller havdønningene kontinuerlig inn mot strandområdene som er 
aktuelle å rydde.  Dette vanskeliggjør strandhogg med båt. 
 
I tillegg er store områder preget av terreng med bratte og skarpe klipper som er svært 
vanskelige eller umulige å bevege seg i uten klatreutstyr og spesialkompetanse. 
 
SNØ OG IS 
Temperaturene utover våren og også på høsten gjør at søppel i strandsonen i hele 
vinterhalvåret er utilgjengelig pga. is og snø.  
 
TILGANGEN PÅ SERVICE OG TJENESTER 
De nordligste områdene av Norge er lavere befolket enn resten av landet og det er langt 
mellom tettstedene og byene. Tilgangen på service og tjenester er en praktisk utfordring 
som krever særskilte tiltak.  Det kan eksempelvis være langt mellom mulighetene for 
bunkring, slik at man må ha med ekstra drivstoff til arbeidsbåter, og proviantering krever 
også bedre planlegging enn i mer tettbefolkede områder. 
 
Når det er sagt, så er det vel ingen steder i Norge lokalbefolkningen har vært mer behjelpelig 
med å stille opp på de mest ukomfortable tidspunkt, for å hjelpe oss med å få tak i mat, 
vann, drivstoff og strøm, eller teknisk service.  
 
Det er små forhold, og det meste går på fornavn. 
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Bruk av flyfoto i Troms og Finnmark 

Blant metodene som ble prøvd ut i Finnmark var fotografering fra Kystverkets 
overvåkningsfly av utvalgte strender. Målet var bl.a. å finne ut om ferske flyfoto er et godt 
hjelpemiddel for å finne forsøplede områder. 
 
Resultatet er todelt. Mens man noen steder fikk en god indikasjon på hva man kunne finne, 
var det andre steder store avvik mellom det man forventet ut fra flyfoto, og det man faktisk 
fant på stranden, og da fant man i alle tilfeller mer avfall enn det som var mulig å anslå ut fra 
flyfoto. 
 
Årsaker til avvik ligger blant annet i: 

- For uskarpe/dårlige flyfoto fra for stor avstand og for dårlig lys 
- Avfall gjemt under vegetasjon og rullestein, ikke synlig fra fly 

 
Metoden har altså noe for seg i den grad at man definitivt kan påvise strender med 
forsøpling, men skal man kartlegge et område grundig, må man også være tilstede på 
bakken for å gjøre observasjoner. 
 
I forhold til flyfoto som er tilgjengelig fra for eksempel Norge i bilder/Gule Sider, har ferske 
flyfoto et stort fortrinn - de er nettopp ferske, og viser hva som ligger på stranden akkurat nå.  
 
Vi har i stort omfang benyttet oss av flyfoto både fra Google, Apple og Norge i bilder/Gule 
Sider, men opplever ofte at stor forsøpling som er synlig på disse bildene kan være ryddet 
eller av andre årsaker forsvunnet, ettersom bildene kan være opp til mange år gamle. 
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Resultater i tall og fakta 
I denne delen av rapporten har vi samlet fremstillinger basert på målbare parameter som 
beskriver omfanget av vårt arbeid i 2019.  

Tonnasje innsamlet avfall - 220 tonn i 2019 

Det har i de forskjellige områdene og delprosjektene vært brukt forskjellige metoder for 
registrering av mengde innsamlet avfall. 
 
De forskjellige metodene som er brukt for registrering av mengde er: 

- Telling av sekker og anslag av vekt (10 kg. pr. ryddesekk, 80 kg. pr. bigbag) 
- Telling og veiing av enkeltsekker 
- Veiing av løst avfall 
- Vekt i kran på Miljødronningen 
- Veiing på lastebil med elektronisk vekt 
- Rapporter fra avfallsmottak 

 
I tillegg til de forskjellige metodene for veiing, er det gjort kontrollregning basert på 
lastekapasitet og motortimer på arbeidsbåtene, samt estimater basert på antall persontimer 
det er ryddet. 
 
Periodevis, og spesielt under det intensive pilotprosjektet på Helgeland i April-Juni ble det 
både talt og veid sekker, og kontrollmålt med vekt på lastebil og vekt ved avfallsmottak.  Det 
er også gjort kontrollveiinger for å finne snittvekt på sekker i forskjellige områder senere i 
sesongen. 
 
Avvikene med forskjellige registreringsmetoder har vært svært små, og det har også vært 
minimale avvik forskjellige steder vi har ryddet.  Det største avviket kom for den tidlige 
perioden på Helgeland, der både SHMIL og HAF rapporterte betydelig høyere enn vårt 
estimat basert på talte og veide ryddesekker. 
 
Tabellen viser tonnasje ryddet i forskjellige områder i perioden mars til og med september 
2019. 
 
Oppsummering pr. område    

Tokt Troms/Finnmark   44,1 

Troms isolert   10,1 

Finnmark isolert   34,0 

Helgeland isolert   143,1 

Bergen isolert   14,0 

Lofoten isolert   14,0 
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Hva har vi funnet? - Dypdykk i avfallets art 

Siden sommeren 2018 har vi hatt som mål å gjøre en grundigere registrering av minst 10% 
av det eierløse marine avfallet vi samler inn, for å kunne bidra med kunnskap om kilder og 
mulige tiltak for reduksjon av forsøpling. 
 
Metoden vi har brukt for dybderegistrering har i utgangspunktet vært en forenklet variant av 
REK-metoden fra Salt Lofoten, men vi har i løpet av sommeren og høsten 2019 jobbet tett 
med Mepex Consult for å finne en metode som gjør det mulig å gjenbruke våre data i Mepex 
database. 
 
Metoden kan kort oppsummeres som følger: 
 
1) Avfallet ryddes på vanlig måte 
2) Det innsamlede avfallet sorteres ved lokasjon eller når det er hentet inn til havn 
3) Hver sorterte fraksjon telles og veies 
 
Vi har lagret alle slike registreringer i et regneark, der vi har brukt et forenklet oppsett av 
kategorier, basert på objekter vi kan gjøre en absolutt sikker identifisering av. 
 
Mens mange aktører som driver med dybdeanalyse bruker svært mange kategorier, bruker 
vi langt færre kategorier. Dette gir et mer presist resultat, men begrenset mulighet til å trekke 
ut mindre kategorier.  Vi skiller f. eks. ikke mellom korte eller lange tau, eller mellom 
forskjellige typer drikkeflasker. 
 
Kategoriene vi har brukt er: 

- Tau 
- Fiskeutstyr (garnkuler, bøyer, trålnot, snurrevad, o.l.) 
- Sort plast fra oppdrettsanlegg (rør og gangbaner) 
- Fiskekasser 
- Andre kasser (f. eks. bruskasser, kasser for grønsaker, osv.) 
- Pakkebånd 
- Dunker 25 liter eller større 
- Drikkeflasker 
- Andre flasker/kjemi/olje/såpe (flasker under 25 liter som ikke er drikkeflasker) 
- Personlig forbruk (f. eks. matemballasje, barberhøvler, snus, osv.) 
- Klær, inkludert hansker, støvler, sko og hjelmer 
- Isopor 
- Landbasert industri (i hovedsak rundballeplast og sprengtråd) 
- Uidentifiserbart 

 
Hvitevarer, elektronikk og møbler er ikke tatt inn i vår statistikk, og heller ikke objekt som har 
vært for store eller tunge for oss til å håndtere. Dvs. at de største ankerbøyene fra oppdrett 
og store komponenter fra oppdrettsanlegg ikke er med i statistikken. 
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I oppsummeringen av våre dypdykk, som vi også har brukt i ekstern kommunikasjon, har vi 
slått sammen kategoriene slik at vi kun bruker fiskeri/oppdrett, annen industri, personlig 
forbruk og uidentifisert.  
 
I kategorien fiskeri/oppdrett har vi inkludert fiskeutstyr, tau, fiskekasser, pakkebånd, plast fra 
oppdrett og dunker 25 liter.  Ut fra at 99% av omsatt tau leveres til fiskeri og oppdrett, går vi 
ut fra at dette også gjenspeiler funnene, dvs. at fiskeri og oppdrett også står for 99% av 
tauene som er på avveie. 
 
En stor andel av dunkene på 25 liter og større ser ut til å være brukt som oppdriftsbøyer, i 
hovedsak i blåskjellanlegg, men også som bøyer for garn, teiner eller fortøyningspunkt (lett å 
se ut fra tau i hank, skjell-dannelse og groing), men mange kanner inneholder også spillolje 
eller små rester av ubrukt motorolje. Oppdriftsdunkene er i hovedsak maursyredunker, men 
også gamle oljedunker eller spesialdunker produsert for oppdrift. 
 

 
 
Det samlede resultat av alle disse registreringene vises i tabell nedenfor, for alle 
registreringer fra Oslo til Kirkenes, og til høyre for registreringer nord for Trøndelag.  



Levende Hav Rapport 2019, side 28 av 101 

NB: Tallene er basert på vekt og ikke antall. 
 Total Nord-Norge 

Personlig forbruk 9,4% 7,1% 

Fiskeri og oppdrett 66,5% 69,1% 

Landbasert industri 9,8% 10,8% 

Uidentifiserbart 14,4% 13,0% 

 
I enkeltregistreringer gjort i områder med spesielt stor aktivitet med kystfiske og oppdrett har 
andelen fiskeri- og oppdrettsrelatert avfall passert 80% og personlig forbruk vært nede i 2%. 
 
Målt i antall ligger tau øverst på statistikken, drikkeflasker på andreplass og 
kjemikalie-/såpeflasker på tredjeplass. 
 
Uten å nødvendigvis trekke konklusjoner 
er en vesentlig del av produktene i 
kategorien “personlig forbruk” typiske 
produkter som brukes av mannskap som 
jobber i fiske eller oppdrett, eksempelvis 
lokk fra NesCafe pulverkaffe, snusbokser 
og ketchup-flasker, inkludert 
storkjøkken-utgavene. 
 
Disse finner man mange av i kombinasjon 
med mannlige toalettartikler, barberhøvler, 
deodorant, samt støvler i store størrelser 
(42+) og arbeidshansker for fiske. 
 
Det faller naturlig å anta at en del av 
produktene relatert til personlig forbruk 
også i realiteten kommer fra næringsvirksomhet. 
 
Produktene i kategorien personlig forbruk har hatt datomerkinger fra mange tiår tilbake, og 
helt frem til 2019. Vi har bl.a. funnet helt ferske meieriprodukter som melk og smør, med 
utløpsdato senere enn tidspunktet produktene ble funnet, dvs. helt ferske. 
 
Produkter som Idun Ketchup og NesCafe kaffelokk er ikke nøyaktig talt, da vi først et stykke 
ut i sesongen skjønte at dette var produkter som utmerket seg på topplistene. I de siste 
månedene har vi både laget fotodokumentasjon og tatt vare på ganske store volum av disse 
produktene for grundigere analyse. 
 
To fulle ryddesekker med flasker fra Idun Ketchup er levert til Orkla Norge, som laget en 
enkel oversikt over produksjonsår basert på designet for flaskene. Oversikten viste at 
andelen eldre flasker var størst, dvs. en antydning om at det kastes færre slike flasker på 
havet i dag, enn tidligere. 
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Det ble på høsten 2018 gjort en 
grundigere analyse av ca. 2000 tau funnet 
på Helgelandskysten. I 2019 ble dette fulgt 
opp ved fotodokumentasjon av det 
enkelttauet vi finner mest av, som vi har 
gitt navnet “firearmet grønn blekksprut”.  
 
Dette er et tau som har vært brukt med en 
løkke, og kuttet av, både i tauenden og 
midt i selve løkken.  Av oppdrettere har vi 
fått bekreftet at dette er et vanlig kapp som 
gjøres når man henger opp nøter ifb. 
lusetelling og andre oppgaver der nøtene 
festes midlertidig. 
 
Internt i oppdrettsnæringen betegnes 
denne gjerne som en “offertamp”, dvs. et 
tau som ofres fordi det koster mer å bruke 
tiden på å lage knuter som kan knytes 
opp, enn å kappe med kniv og slippe tauet 
i vannet. 
 
På Helgelandskysten har vi funnet mange titalls av disse knutene hver dag. 
 

 
Avfall fra oppdrett funnet på et lite område; Tau, fôrsekker, gangbane og rekkverk fra merd. 
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Drikkeflasker på Gåsvær, funnet i et område på ca. 50x50 meter. 

Timeverk,  årsverk og effektivitet 

Et av våre mål har vært å finne ut hvor mye marint avfall en person er i stand til å rydde pr. 
time under forskjellige forhold. 
 
Dette er målt spesifikt på utvalgte aksjoner i forskjellig type terreng og forskjellig forekomst 
av avfall, der man har registrert nøyaktig tidsforbruk, antall sekker og innsamlet vekt. 
 
I alle tilfeller på Helgeland, både i åpent landskap med spredt forsøpling og i søppelviker, har 
man endt opp mellom 30 og 40 kilo pr. time, og middelverdien har blitt 33 kilo for aksjonene 
med nøyaktig registrering av tid og vekt. 
 
Gjennom hele vår operasjon i 2019 er gjennomsnittet 29 kilo pr. time pr. rydder, men i dette 
regnestykket er det ikke tatt høyde for at enkelte ryddere har hatt sykedager eller hatt andre 
oppgaver under operasjonene, f. eks. film, foto eller forberedelse av måltider, dvs. at det 
faktiske tallet pr. operativ time er noe høyere, og vi har valgt å bruke 33 kilo/time som en 
nøkkel for planlegging av fremtidige prosjekt. 
 
Ved ett tilfelle, i en svært forsøplet vik på Dønna der det var mulig å fylle sekker fortløpende 
uten å flytte seg så mye, klarte en av våre langtidsfrivillige å fylle sekker tilsvarende 200 kilo 
på 2 timer. Dette var et “rekordforsøk” som ble gjort med svært stor innsats, nærmest som 
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en hard treningsøkt, og tiden for å flytte sekkene til strandkanten og laste på båt er ikke 
medregnet.  Det er altså beviselig mulig for en person å fylle sekker med 100 kilo pr. time. 
 
Godt opplært ryddemannskap med litt erfaring og god motivasjon, har en langt større 
effektivitet enn f. eks. lokale frivillige som deltar kun en enkelt dag. Eksempelvis klarte ca. 40 
frivillige fra Lovund, med miks av voksne og barn til sammen 1.5 tonn på en dag med 6 
effektive timer, dvs. ca. 6 kilo pr. time pr. person, altså 20% av hva våre langtidsfrivillige 
normalt klarer. 
 
Samtidig har vi eksempler på at uerfarne frivillige på førstegangs rydding med profesjonell 
teknisk støtte og oppfølging fra ryddeledere kan levere gode resultater, spesielt når avfallet 
ligger tett samlet og konsentrert. 
 
Nedlagte timeverk (In The Same Boat) 

Rydding 7 588 

Administrasjon 4 620 

Skipper 2 880 

Totalt 15 088 

Utgjør årsverk 8,6 

 
En ikke ubetydelig del av det administrative arbeidet består av skriving av rapporter og 
søknader, eller annet arbeid relatert til å skaffe finansiering. Ved en mer langsiktig 
finansiering og større operasjon, vil administrativt overhead kunne bli betydelig lavere. 
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Detaljert oversikt over depot og innleveringssteder 

 
Depoter Ryddesekker Kubik Vekt 

Sleneset tidlig vår 350 35 3,5 

Sleneset andre del (høst) 1575 105 15,8 

Selsøyvik 550 55 5,5 

Lovund vår 350 35 3,5 

Dønna vår 1500 150 15,0 

Dønna høst 350 35 3,5 

Herøy 2500 250 25,0 

Sandnessjøen 2500 250 25,0 

Korrigert sum, SHMIL 1150 115 11,5 

Lurøy 300 30 3,0 

Vega 1500 150 15,0 

Brasøy 250 25 2,5 

Træna 500 50 5,0 

Nesna høst 200 20 2,0 

Gåsvær + Åsvær (Dønna) 700 70 7,0 

Nesna 1 vår 30 3 0,3 

Lofoten 1250 125 14,0 

    

Tromsø (nordover) 950  9,5 

Sørøya 1200  12,0 

Kirkenes 567  5,7 

Vadsø 642  6,4 

Vardø 644  6,4 

Båtsfjord 267  2,7 

Alta 77  0,8 

Tromsø (retur) 61  0,6 

    

Bergen 1400  14,0 

Totalt 21 363 1 503 215 
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Tonnasje hentet med forskjellige fartøy 

Her vil den totale tonnasjen summere høyere enn totalt innsamlet, ettersom flere logistiske 
linjer består av kombinasjon av flere båter. 
 
Eksempelvis er Dory brukt til å hente depot fra land, som er lastet over til M/S 
Miljødronningen. Denne tonnasjen vil dermed være registrert både på Dory og M/S 
Miljødronningen.  
 
Tallene er med andre ord en brutto for hva som har vært ombord i hvert fartøy.  Tallene for 
“Plastretur”, lettbåten til M/S Miljødronningen, og Norges Miljøvernforbunds “Buster” er 
inkludert i M/S Miljødronningens tall. 
 
 
Frakt av avfall på M/S Miljødronningen tonn 

Lofoten 8 

Andel av Finnmark 6 

Rydding i Bergen og omegn 14 

Henting av depot og rydding, Helgeland 9 

TOTAL 37 

 
 
 
Frakt av avfall med Dory tonn 

Lofoten 14 

Troms og Finnmark 44 

Andel av Helgeland 36 

TOTAL 94 

 
 
 
Frakt av avfall med Nemo  

Andel av Helgeland 114 
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Hvilke havner vi har ligget i (Helgeland) 

Oversikten viser hvilke dager vi har ankommet forskjellige havner på Helgelandskysten, og 
hvor mange dager vi har ligget. Dette gjelder fartøyet “Live”, som har vært operasjonsbase 
på Helgeland. 
 
Dato dgr Havn 

1. mars 9 Nesna 

10. mars 1 Kvarøya 

11. mars 7 Sleneset 

18. mars 4 Sandnessjøen 

22. mars 4 Nesna 

26. mars 11 Sandnessjøen (Nemo) 

6. april 6 Sleneset 

12. april 8 Selsøyvik 

20. april 5 Sandnessjøen 

25. april 13 Solfjellsjøen 

8. mai 28 Herøyholmen 

5. juni 2 Sandnessjøen 

7. juni 1 Nesna 

8. juni 3 Sandnessjøen 

11. juni 9 Herøyholmen 

20. juni 7 Lovund 

27. juni 8 Onøy/Lurøy 

5. juli 10 Træna 

15. juli 19 Bodø 

3. august 9 Nesna (Åsvær) 

12. august 23 Sandnessjøen (Gåsvær) 

4. september 7 Vega 

11. september 9 Sandnessjøen krabbefest (Vega) 

20. september 24 Sleneset (Vega) 

14. oktober 18 Sandnessjøen 

1. november 14 Sandnessjøen (Brasøy) 

15. november  Sesongavslutning 

SUM 259  

 
I perioden 11-20. september var teamet splittet, slik at noen jobbet med rydding på Vega, 
mens noen deltok på sjømatfestivalen i Sandnessjøen. 
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I perioden 20. september - 10. oktober var teamet splittet slik at noen jobbet på Vega og 
noen på Sleneset. 
 
De havnene som har blitt mest brukt er Sandnessjøen, Nesna, Herøyholmen og Sleneset. 
Her fordeler antall døgn seg som dette: 
 

Dager Havn 

66 Sandnessjøen 

23 Nesna 

37 Herøyholmen 

37 Sleneset 

 
Sandnessjøen var hovedbase for periodene vi jobbet på Gåsvær og Brasøy, mens Nesna 
var hovedbase da vi jobbet på Åsvær. For alle disse lokasjonene ble det leid hus/rorbu, slik 
at vi slapp å returnere til hovedbase om nettene. 

 

Resultatregnskap 

Regnskapet er en sammenstilling av regnskapene fra de fire hovedaktørene som har deltatt i 
samarbeidet “Levende Hav”, dvs. In The Same Boat, Norges Miljøvernforbund, M/S 
Miljødronningen AS og Salt Life AS.  
 
Hvert av selskapene er underlagt revisjon, og den endelige sammenstillingen vil verifiseres 
etter gjennomgang av statsautorisert revisor. 
 
Oppstillingen av regnskapet er basert på den opprinnelige prosjektsøknaden som ble levert 
til Miljødirektoratet, som vises i kolonnen “Budsjett”, mens kolonnen “Tildelt” viser den 
faktiske tildelingen der vi har inkludert støtten fra Miljødirektoratet (2 mill), Handelens 
Miljøfond (3 mill), Sparebank1 Nord-Norge (2 mill) og Senter for Oljevern og Marint Miljø (0.4 
mill), og fordeler tildelingene prosentvis likt mellom de forskjellige postene, i henhold til 
opprinnelig søknad. Summene i avvik gjelder tildelte midler, og ikke omsøkte. 
 
 
 
 
Administrative kostnader Budsjett Tildelt Resultat Avvik 

Overordnet prosjektledelse 410 000 234 621 343 354  

Juridisk bistand, tolkning av lover/forskrifter, 
avtaleverk, m.m. 50 000 28 612 240 318  

Regnskapstjenester 60 000 34 335 270 437  

Sluttrapport 20 500 11 731 20 500  

SUM 540 500 309 299 874 609 −565 310 
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Personellkostnader operativt Budsjett Tildelt Resultat Avvik 

Organisering logistikk, Levende Hav 205 000 117 310 0  

Vertsskap på ryddeaksjoner, event og andre 
aktiviteter 2 016 000 1 153 648 1 373 416  

Kommunikasjon og innholdsproduksjon 
(tekst/foto/video) 665 000 380 544 0  

SUM 2 886 000 1 651 502 1 373 416 278 086 

     

Drift av båter og utstyr Budsjett Tildelt Resultat Avvik 

Alle kostnader til båt/drift, inkl. avskr. og skipper     

MS Miljødronningen tokt 1 3 330 000 3 811 159 4 578 338  

MS Miljødronningen tokt 2 3 330 000  0  

ITSB seilbåter og arbeidsbåter tokt 1 720 000 824 034 1 175 294  

ITSB seilbåter og arbeidsbåter tokt 2 720 000  0  

SUM 8 100 000 4 635 193 5 753 632 −1 118 439 

     

Andre kostnader Budsjett Tildelt Resultat Avvik 

Ansvars- og ulykkesforsikring, frivillig 
ryddemannskap 88 000 50 358 21 993  

Ansvars- og ulykkesforsikring, øvrig personell 15 000 8 584 14 662  

Betalt markedsføring/annonsering 50 000 28 612 25 124  

Reisekostnader personell 150 000 85 837 157 300  

Materiellkostnader informasjonsarbeid 30 000 17 167 0  

Lisenskostnader musikk 30 000 17 167 30 000  

Leie, foto- og filmutstyr 120 000 68 670 120 000  

Innlevering av avfall, egen rydding og depot 
(pris/kilo) 600 000 343 348 0  

Transport av avfall (lastebil/tog/skip) 150 000 85 837 44 000  

Telefoni, internett, serverleie og andre tekniske 
kostnader 72 000 41 202 157 301  

Forbruksmateriell, sekker, hansker, 
sikkerhetsutstyr, m.m. 100 000 57 225 406 975  

SUM 1 405 000 804 006 977 355 −173 349 

     

Total kostnad 12 931 500 7 400 000 8 979 012 −1 579 012 
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Finansieringskilder 

Tabellen nedenfor viser alle finansieringskilder til våre operasjoner med unntak av betalte 
kommersielle oppdrag og medlemsavgift i NMF og ITSB. 
 
ITSB har mottatt til sammen 856 donasjoner på Facebook, til sammen ca. 180 000 kroner.  
 
 
Totalfinansiering, Levende Hav Utbetalt Brutto 

Måsøval (ITSB) 200 000 200 000 

Lovundlaks (ITSB) 10 000 10 000 

SNN (ITSB) 136 000 136 000 

SNN Troms/Finnmark 2 000 000 2 000 000 

Miljødirektoratet 2 000 000 2 000 000 

Handelens Miljøfond, opprinnelig søknad 2 000 000 2 000 000 

Handelens Miljøfond, tildeling for utvidet SOMM-samarbeid 1 000 000 1 000 000 

SOMM 400 000 400 000 

Norrøna (NMF) 250 000 250 000 

Norrøna (ITSB) 50 000 50 000 

Jonny Berfjord (ITSB) 20 000 20 000 

Krabbefiske VM (ITSB) 45 000 45 000 

Hemnes Mekaniske (Donert i form av tjenester og varer) (ITSB) 165 000 165 000 

Helly Hansen Workwear (ITSB), hvorav 200 000 i varer 200 000 200 000 

Stiftelsen Fredriksen (ITSB) 100 000 100 000 

Helgeland Havn IKS (ITSB) 150 000 150 000 

Gaver fra privatpersoner, Facebook/VPPS (ITSB) 180 000 180 000 

HNR Før Fuglene Kommer (NMF) 50 000 50 000 

Nova Sea (ITSB) 50 000 50 000 

SUM 9 006 000 9 006 000 
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Nøkkeltall om langtidsfrivillige 

Tabellen nedenfor viser antall langtidsfrivillige fra forskjellige nasjonaliteter. De aller fleste 
ble rekruttert gjennom tjenesten Workaway.info, men de norske har kommet gjennom andre 
kanaler. 
 
Den totale mengden søknader som har kommet inn via Workaway er 1142, mens 69 har 
kommet via Volunteering.org og ca. 50 via Facebook og på mail, dvs. at vi totalt har blitt 
kontaktet av nesten 1300 personer som ønsker å jobbe med frivillig strandrydding. 
 
Av de som har fått bekreftet mulighet til å delta har vi hatt 1 “no-show” og 3 har reist hjem før 
avtalt tid. 3 personer har reist hjem og deretter returnert tilbake til oss ifb. dødsfall i nær 
familie. 
 
2 av årets frivillige var også med i 2018 og 1 var med både i 2017 og 2018. De fleste har 
vært fra 4-8 uker, men 5 av de frivillige har vært i mer enn 8 uker. 
 
 
Hjemland Antall Andel 

Tyskland 9 22% 

Frankrike 7 17% 

Norge 5 12% 

USA 3 7% 

Belgia 3 7% 

Italia 2 5% 

Sveits 2 5% 

England 2 5% 

Danmark 1 2% 

Sverige 1 2% 

Canada 1 2% 

Nederland 1 2% 

Irland 1 2% 

Slovakia 1 2% 

Australia 1 2% 

Østerike 1 2% 

SUM 41 100% 
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Innhold i sosiale medier 

Alle team har dedikert minst en person i crewet for å ta bilder og filme, men det har spesielt i 
forbindelse med aktivitetene på Helgeland blitt laget store mengder innhold for sosiale 
medier. 
 
Prosjektleder for Levende Hav og teamleder for Helgeland, Rolf-Ørjan Høgset, har bakgrunn 
som fotograf og filmskaper, og har både fotografert, filmet og klippet underveis, slik at 
“live-rapporteringen” til sosiale medier har vært høy. 
 
Rekkevidden på In The Same Boats Facebook-page har variert fra ca. 80 000 til 150 000 
unike besøkere pr. måned gjennom hele sesongen, og det mest populære innlegget, en film 
om mengdene som ble samlet i april/mai, har en rekkevidde på 125 000 unike, 2570 
liker-klikk, 55 kommentarer og 301 delinger. 
 
Totalt er det produsert og publisert ca. 65 videoer og flere hundre bilder. Flatene som har 
vært i bruk er Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube. 

Pressedekning 

Det har blitt jobbet aktivt med å skaffe god redaksjonell dekning, men det har vært mer 
utfordrende enn tidligere år å nå igjennom i redaksjonene. Vi har til tider hatt en følelse av at 
redaksjonene er “mette” på saker om marin forsøpling. 
 
In The Same Boat benytter medieovervåkning for å følge med i mediebildet rundt marin 
forsøpling og denne rapporten er tatt direkte ut fra overvåkningsverktøyet Opoint, med et 
søk på “In The Same Boat”, til sammen 44 oppslag i redaksjonelle medier: 
 
Dato Medie Headline 

02.11.19 10:59 NRK Redder liv mens de rydder 

26.10.19 17:47 Dagsavisen På bare fem år vil Rolf-Ørjan Høgset rydde hele norskekysten 

24.10.19 10:06 Det Norske Kongehus Our Ocean: Opening statement 

22.10.19 11:03 NRK Ryddet 200 tonn strandsøppel 

13.10.19 11:59 Helgelands Blad Vil starte søppeltjeneste i skjærgården 

09.10.19 11:37 Fagpressenytt På bare fem år vil Rolf-Ørjan Høgset rydde hele norskekysten 

09.10.19 09:36 Fagbladet På bare fem år vil Rolf-Ørjan Høgset rydde hele norskekysten 

08.10.19 13:50 FriFagbevegelse På bare fem år vil Rolf-Ørjan Høgset rydde hele norskekysten 

17.09.19 13:30 Radio Nordkapp Plukket over 100 tonn i Finnmark 

15.09.19 08:11 Rana Blad – Vi skal ikke bare ha verdens vakreste kyst. Vi skal også 

14.09.19 19:23 Helgelendingen Krabbe-VM - Se hvem som var der 

14.09.19 18:10 Helgelendingen - Vi skal ikke bare ha verdens vakreste kyst. Vi skal også h 

12.09.19 09:40 Helgelands Blad I dag går krabbeteinene i sjøen 

11.09.19 14:07 Helgelands Blad Krabbe-VM og sjømatfestival i helga 

03.09.19 13:50 Herøyfjerdingen Støtte til « In the same boat » for opprydding i skjærgården 
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18.08.19 14:00 Dagbladet.no Reddet hjelpeløs sau ut av fiskegarn 

17.08.19 20:08 Helgelendingen De samler inn søppel fra Helgelandskysten: – Har satt stand 

17.08.19 10:48 Fiskeribladet Arrangerer løp for havet under Aqua Nor 

25.07.19 14:39 Kragerø StartSiden Ryddetokt i Nord-Norge 

25.07.19 10:24 NRK Ryddetokt i Nord-Norge 

22.07.19 10:39 Fiskeribladet Henter tonnevis med marint avfall i Lofoten 

22.07.19 10:21 
Fiskeriavisen Kyst og 
Fjord Ryddehjelp fra utlandet 

21.07.19 21:05 Lofotposten Henter tonnevis med søppel i Lofoten: - Det er bortimot 100 

14.07.19 12:07 Rana Blad Rolf Ørjan fra Rana sluttet som fotograf etter at han fant s 

13.07.19 20:21 Avisa Nordland Se alle som tok sjøveien for å se Ingeborgs konsert 

29.06.19 11:20 Helgelands Blad In The Same Boat rydder Helgelandskysten 

31.05.19 10:34 Helgelands Blad Plukket plast på Vandve 

27.05.19 16:20 Helgelands Blad Se hvor mye Miljødronningen fant 

27.05.19 16:15 Helgelands Blad Skal plukke plast 

21.05.19 19:35 Rana No Inviterer til padling, klatring og seiltokt mot marin forsøp 

15.05.19 12:52 Herøyfjerdingen Storstilt ryddeaksjon i regi av « In The Same Boat » 

10.05.19 09:59 Helgelands Blad Støtter In the same boat 

04.05.19 12:41 Rana Blad "Havet er i ferd med å bli menneskehetens største søppelplas 

04.05.19 12:05 Bergens Tidende Alle kan bidra til renere hav 

06.04.19 10:09 I Risør Håper mange vil møte internasjonal miljøforkjemper 

02.04.19 10:56 Vefsn kommune Strandrydding 2019 

01.04.19 18:04 Helgelands Blad Samlet 900 kilo søppel i havna i Sandnessjøen 

31.03.19 07:54 Helgelands Blad Samarbeid for rene strender 

29.03.19 14:02 
Søndre Helgeland 
Miljøverk Strandrydding 2019 

15.03.19 00:50 I Risør – Stort sett vår egen plast 

06.03.19 19:10 Smaalenenes Avis Ryddet stranda ren for plast – vant landsomfattende konkurr 

05.02.19 13:46 DinSide De første «posemillionene» skal deles ut 

29.01.19 13:09 Aust Agder Blad Kamilla Solheim blir ny kommunalsjef 

14.01.19 11:11 Namdalsavisa Kevin (32) har funnet sitt kall: Skal seile for livet i en s 

 
 
Tilsvarende rapport tatt ut for Miljødronningen og/eller Norges Miljøvernforbund, der tema er 
strandrdydding: 
 
Dato Medie Headline 

24.05.19 13:38 Brunsvika " Miljødronningen " kommer inn 

30.04.19 16:45 Avisa Nordland Tor Inge og Elin har samlet 1550 kilo med søppel i Bodø. - D 

30.04.19 13:02 Bodø Nu Tor og Elin har ryddet 1,5 tonn marint avfall 

11.04.19 10:37 Bergen Kommune Har fordelt tilskudd til klima og miljøtiltak for 2019 
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Oversikt over fartøy og spesifikasjoner 

Oversikten viser de fartøy som disponeres på fast basis i 2019 og 2020.  
 
Kostnadene er estimat/beregninger basert på erfaringene fra 2019, og basert på 100% drift, 
dvs. med doble skift av fast teknisk lovpålagt mannskap, inkludert reisekostnader ifb. 
rotasjon og alle sosiale kostnader, men ikke proviant. 
 
Teknisk/år og Mannskap er kostnader oppgitt i norske kroner, max last er oppgitt i kilo. 
 
 Teknisk/år Mannskap Max last Køyer Fart (knop) 

M/S Miljødronningen, 34 meter 3 124 778 6 000 000 4 000 20 12 

Seilbåt "Live" 12 meter 1 031 014 70 000 0 6 7 

Ny seilbåt, 15 meter 1 250 000 70 000 0 11 9 

Ny arbeidsbåt, 11 meter 800 000 2 000 000 3 000 0 45 

Dory, 8 meter 600 000 2 000 000 1 500 0 30 

Nemo, 7 meter 280 000 2 000 000 800 0 36 

 
 

Avvik og skader 

Vi har hatt stor fokus på kvalitet og HMS, og har registrert og behandlet alle avvik, samt 
potensielle risiko vi har oppdaget. Tabellen nedenfor er de viktigste avvikskategoriene, 
innenfor In The Same Boat/Salt Life AS. 
 
Avvikskategori Antall Kommentar 

Personskade under arbeid 1 Redskap for selfangst i fot 

Personskade fritidsaktivitet frivillige 3 Fiskekrok i finger + 2 x forstuet ankel 

Avbrutt opphold, frivillig 3 1 sykdom, 2 ukjent 

Ikke oppmøtt frivillig 1  

Skade på eget ustyr (båter o.l.) 1 Korttids innleid skipper var på grunne 

Skade på tredjeparts eiendom 1 Mindre skade på bil lånt fra kommune 

Skade på personlige eiendeler (mannskap) 6 Skade/tap mobiltelefon og briller 

Forsøpling/forurensning 1 Lekkasje fra oljekanne under sjauing 

Sykedager, ansatt personell* 3 Forkjølelse/magesjau, o.l. 

Sykedager frivillige (forkjølelse o.l.) 10 Omtrentlig, ble ikke ført nøyaktig statistikk 

 
* En av våre medarbeidere gikk inn i en langtidssykemelding mot slutten av sesongen. 
Denne er ikke tatt med i oversikten over sykedager. 
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M/S Miljødronningen under lasting av bigbags fra arbeidsbåt i åpen sjø. 

 

Simuleringer på effektivitet, kostnader pr. innhentet kilo  

Nedenfor er tre forskjellige eksempler på simulerte tekniske kostnader pr. kilo innsamlet 
avfall med forskjellige fartøy. Simuleringene er basert på vår driftsmodell der mannskapet 
også skal bo om bord, og på de erfaringene vi har gjort fra 2017-2019. 
 
Det betyr at kostnader til bolig/opphold for skipper og ryddemannskap er en del av 
kostnaden, men ikke kostnader til administrasjon, prosjektledelse, markedsføring eller andre 
overordnede kostnader.  
 
Tallene gjengir altså kun minimumskostnaden for en logistikk-operasjon med teknisk 
mannskap og strandryddere. 
 
Tabellen viser også hvor mye man vil kunne rydde pr. oppdrag, dersom man har med et 
visst antall strandryddere, det vil si dersom man ikke bare henter depot eller ferdig ryddet 
avfall.  
 
Dette tallet fremkommer i kolonnen “Max kilo v/mannskap”, og tar bl.a. hensyn til hvor mye 
tid rydderne har tilgjengelig på lokasjon, ut fra avstand fra base og fartøyets marsjfart.  
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Eksempel 1 - Normal ryddeaksjon 
Distanse til levering: 10 nautiske mil 
Antall strandryddere: 8 
1.5 tonn avfall 
 
I dette eksempelet tilsvarer mengden avfall som er fraktet den faktiske kapasiteten til 
ryddemannskapet, dvs. at disse tallene vil kunne gjelde en reell ryddeaksjon, der man setter 
ut ryddere, og henter inn det avfallet man klarer å rydde i løpet av en dag. 
 
I dette tilfellet er ikke lastekapasiteten utnyttet for de største fartøyene, og man får derfor en 
høy kostnad pr. kilo. 
 
Det bemerkes at dersom M/S Miljødronningen hadde med seg 40 effektive ryddere i stedet 
for 8, ville dagsprisen pr. kilo ved 100% utnyttelse, dvs. tilsvarende operasjon hver eneste 
dag, ende på kr. 9,- og ca. 32,- pr. kilo om man gjennomfører 2 ganger pr. uke. 
Forutsetningen ville være at man har tilgang til lokasjoner med stor nok tilgang på avfall til å 
rydde 4 tonn på en dag, og så mange som 40 strandryddere hver dag. 
 
Dette vil likevel ikke være gjennomførbart i virkeligheten, da det er usannsynlig at man både 
klarer å fylle Miljødronningen med 40 ryddere 2 ganger pr. uke, og samtidig finner lokasjoner 
der alle 40 kan gå i land og til sammen finne 4 tonn på en lokasjon. 
 
  liten mellomstor stor  

 Miljødronn. Nemo Dory Ny båt 2020 Helikopter 

Kapasitet (tonn) 4,0 0,8 1,5 3,0 0,8 

Drivstoff (l/nm) 8,3 1,1 2,0 2,2  

Faste kostnader/dag 39 014 13 500 14 517 9 500 90 000 

      

      

Antall turer 1,0 1,9 1,0 1,0 1,9 

Antall dager 1 1 1 1 0 

Total lengde 20 38 20 20 38 

Drivstoff kost 2 000 482 480 528 0 

Tid kjøring (timer) 1,67 1,25 0,83 0,57 0,31 

Tid til rydding 5,83 6,25 6,67 6,93 0,16 

Max kilo v/mannskap 1 540 1 650 1 760 1 829 41 

      

Total kost 41 014 13 982 14 997 10 028 19 393 

Grunnkostnad pr. kilo 27,34 9,32 10,00 6,69 12,93 

Prosent utnyttelse 29% 71% 71% 71% 100% 

Reelt v/utnyttelsesgrad 95,70 13,05 14,00 9,36 12,93 
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Eksempel 2 - Henting av depot (Miljødronningen i Lofoten) 
Distanse til levering: 10 nautiske mil 
Antall strandryddere: 8 
5 tonn avfall 
 
Denne modellen forutsetter i stor grad at det hentes depot som allerede er ryddet og ligger 
klare til henting i bigbags, men det vil også kunne ryddes rundt 1-1.5 tonn avfall med 
mannskap som fraktes ut i forbindelse med operasjonen. 
 
Fordelen ved spesialtilpasset logistikkbåt (f. eks. Dory og ny båt 2020) er stor i dette 
scenarioet, og Miljødronningen kommer også ned på en betydelig lavere kostnad pr. kilo. 
 
Dette samsvarer i praksis jobben som ble gjort med innhenting av ca. 8 tonn med depoter i 
Lofoten, som ble gjort over 2 dager med Miljødronningen og arbeidsbåten Dory i 
samoperasjon, men i oppstillingen er det ikke beregnet inn kostnad en større arbeidsbåt for 
lasting sammen med Miljødronningen. Dagskostnaden for kombinasjonen Dory og 
Mijlødronningen var i tilfellet i Lofoten til sammen nesten 60 000 pr. dag inkl. drivstoff. 
 
 
  liten mellomstor stor  

 Miljødronn. Nemo Dory Ny båt 2020 Helikopter 

Kapasitet (tonn) 4,0 0,8 1,5 3,0 0,8 

Drivstoff (l/nm) 8,3 1,1 2,0 2,2  

Faste kostnader/dag 39 014 13 500 14 517 9 500 90 000 

      

      

Antall turer 1,3 6,3 3,3 1,7 6,3 

Antall dager 1 1 1 1 0 

Total lengde 25 125 67 33 125 

Drivstoff kost 2 500 1 607 1 600 880 0 

Tid kjøring (timer) 2,08 4,17 2,78 0,95 1,04 

Tid til rydding 5,42 3,33 4,72 6,55 0,52 

Max kilo v/mannskap 1 430 880 1 247 1 729 138 

      

Total kost 41 514 15 107 16 117 10 380 33 145 

Grunnkostnad pr. kilo 8,30 3,02 3,22 2,08 6,63 

Prosent utnyttelse 29% 71% 71% 71% 100% 

Reelt v/utnyttelsesgrad 29,06 4,23 4,51 2,91 6,63 
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Eksempel 3 - større depot, større avstand 
Distanse til levering: 20 nautiske mil 
Antall strandryddere: 8 
10 tonn avfall 
 
Her er avstanden økt til 20 nautiske mil, og avfallsmengden til 10 tonn. Det forutsettes at 
avfall allerede er ryddet, og at kapasitet brukes utelukkende til å hente depot. Om man satte 
igjen ryddemannskap underveis under operasjonen vil man likevel kunne ryddet 1-2 tonn. 
 
Styrken til en ren logistikkbåt (Ny båt 2020) kommer enda tydeligere frem, mens de mindre 
båtene får en høyere kostnad pr. kilo på grunn av at det må kjøres mange turer over en stor 
distanse. 
 
Den spesialtilpassede logistikkbåten (ny båt 2020) er også en klar vinner på CO2-regnskap, 
med betydelig lavere totalt forbruk av drivstoff enn de andre. 
 
 
  liten mellomstor stor  

 Miljødronn. Nemo Dory Ny båt 2020 Helikopter 

Kapasitet (tonn) 4,0 0,8 1,5 3,0 0,8 

Drivstoff (l/nm) 8,3 1,1 2,0 2,2  

Faste kostnader/dag 47 028 13 500 14 517 9 500 90 000 

      

      

Antall turer 2,5 12,5 6,7 3,3 12,5 

Antall dager 2 3 2 1 1 

Total lengde 100 500 267 133 500 

Drivstoff kost 10 000 6 429 6 400 3 520 0 

Tid kjøring (timer) 8,33 16,67 11,11 3,81 4,17 

Tid til rydding 4,17 8,33 5,56 3,69 2,08 

Max kilo v/mannskap 1 100 2 200 1 467 974 550 

      

Total kost 88 380 51 427 38 660 13 020 92 080 

Grunnkostnad pr. kilo 8,84 5,14 3,87 1,30 9,21 

Prosent utnyttelse 29% 71% 71% 71% 100% 

Reelt v/utnyttelsesgrad 30,93 7,20 5,41 1,82 9,21 
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Andre viktige betraktninger og erfaringer 
I dette avsnittet retter vi noen kritiske blikk mot de metodene som er brukt på generell basis i 
tiltakene mot marin forsøpling i Norge frem til 2019, og tar også opp problemstillinger vi tror 
er viktige for utviklingen av strandrydding, både profesjonell og frivillig, i årene som kommer. 
 
Enkelte av tingene vi nevner er problemstillinger det snakkes en del om i ryddemiljøet, men 
som i liten grad har blitt konkretisert eller tatt opp i formelle fora. 

Norske lover og regulering av strandrydding 

Gjennom 2018 og 2019 har vi gjort et grundig arbeid med å kartlegge lover og forskrifter 
som gjør seg gjeldende i forbindelse med strandrydding. 
 
På generell basis er både Arbeidsmiljøloven, Forurensningsloven og Sjøfartsloven spesielt 
relevante, og i vårt tilfelle også Utlendingsloven, ettersom de fleste av våre frivillige er fra 
andre land enn Norge, også utenfor EØS-landene. 
 
Også andre lovverk kommer til anvendelse i forbindelse med både selve strandryddingen og 
logistikken for avfall, f. eks. Kommuneloven, Småbåtloven, Friluftsloven (allemannsretten), 
Skatteloven, Regnskapsloven, Naturmangfoldloven, Lov om dyrevelferd, Skatteloven, 
Bokføringsloven, avhengig av organisasjonsform og virksomhetsområde. 
 
Vi har fokusert på områder av lovverket som er spesielt relevant for strandrydding men 
samtidig utydelig og/eller ukjent, og har involvert både advokater, revisorer og andre med 
relevant kompetanse i prosessene, f. eks. Sjøfartsdirektoratet, Ornitologisk Forening og 
Skatteetaten. 
 
I forbindelse med utredning av anvendelse av lover for sjøfart har vi tatt utgangspunkt i at 
strandrydding skjer på fire forskjellige nivå: 
 

1. Tilfeldig frivillig rydding 
Fritidsbåter med eier som skipper, kun familie/venner, ingen åpen invitasjon. 
Båtførerprøve, maks 15 meter båt, kystskipper om over 15 meter. 
 
Det er Lov om fritids- og småbåter (Småbåtloven) som gjelder for denne kategorien 
av aktivitet. 
 

2. Organisert frivillig rydding 
Åpen invitasjon til publikum eller innenfor medlemsmasse/community, fra 
organisasjon som hjelper til med praktisk gjennomføring, utstyr, logistikk, båter, 
veiledning, m.m.  
 
Dette er den vanligste formen for strandrydding i Norge, som ofte finansieres av 
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forskjellige fond og støtteordninger og drives på ideell basis. Historisk sett har man 
ofte involvert fritidsfartøy med eier som skipper, eller hatt hjelp fra f. eks. 
oppdrettsnæringen med sine arbeidsbåter. 
 
Samtidig som selve ryddingen foregår på frivillig basis og kan kategoriseres som 
fritidsaktivitet eller foreningsaktivitet, bærer likevel arbeidet i noen tilfeller et 
profesjonelt preg, som skiller seg fra normal bruk av fritidsbåt. 
 
I noen tilfeller er aktøren som organiserer strandrydding ikke involvert i selve 
aksjonen.  Eksempelvis kan publikum oppfordres til å rydde strender, der man får en 
belønning pr. innlevert sekk, og får utdelt sekker og hansker. I disse tilfellene har den 
som mobiliserer tilsynelatende et mindre ansvar for det som skjer på sjøen, enn når 
aktøren som inviterer også stiller med båtskyss. 
 
Hvilke krav bør stilles for denne typen aktivitet? Finnes det et eksisterende regelverk 
som dekker denne typen aktivitet? Kan arbeidet i det hele tatt defineres på en måte 
som gir fritak for regelverket som gjelder kommersiell virksomhet? Kan arbeidet 
sammenliknes med roklubber, seilforeninger eller skolevirksomhet, som det nå har 
kommet nye regler for?  Er det tilfeller hvor dette kan defineres som fritidsaktivitet? 
Hva med sjøvettsaktivitet? Starter strandryddingen (som er en fritidsaktivitet i mange 
tilfeller) om bord, eller starter aktiviteten først når man går i land på ryddelokasjon. Er 
dermed selve båtkjøringen uansett passasjerbefordring/transport? Vil de som er 
ombord kunne defineres som noe annet enn passasjerer, f. eks. mannskap, i så 
tilfelle når, og med hvilke krav? 
 
Den nye forskriften som gjelder fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre 
passasjerer ble lagt ut og trådte i kraft 1. februar 2020, og vi har ikke fått  mulighet til 
å gjennomgå denne grundig før denne rapporten blir produsert, men ut fra rundskriv 
fra Sjøfartsdirektoratet i forkant kan vi konkludere med at strandrydding i prinsippet 
ikke kan unntas forskriften, dvs. at organisasjoner som driver med strandrydding ikke 
kan benytte egne båter uten å følge forskriftene for skipssikkerhet og forskriften for 
fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer, evt. forskrifter for fartøy i 
kommersiell passasjertrafikk, med mindre de er under grensene for lengde og 
motorstørrelse som gir unntak. 
 
Det er særlig definisjonen av fritidsaktivitet og spørsmålet om bruk av båt handler om 
å dekke et transportbehov som gjør seg gjeldende, dvs. at “transport av 
strandryddere til strand” ikke vil gi mulighet for unntak fra forskriften, selv om båten 
drives av en forening og mannskapet er medlemmer i foreningen. (I følge rundskrivet. 
se link nedenfor) 
 
Det vil likevel være unntak dersom fartøyet i henhold til §2 første ledd bokstav c er 
innenfor rammen av lengde og motorstørrelse som er definert i paragrafen. Da kan 
man følge regelverket for fritidsbåter (Småbåtloven), men vi anser heller ikke dette å 
være et absolutt unntak som i alle tilfeller kan benyttes til strandrydding. Aktivitetens 
art og omfang vil likevel kunne føre til at unntaket ikke gjelder, noe vi også har fått 
bekreftet fra Sjøfartsdirektoratet. 
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Det betyr at alle organisasjoner som i et visst omfang bruker båter til frakt av 
strandryddere og innsamlet avfall må forholde seg til følgende: 
- Må ha et forskriftsmessig sikkerhetsstyringssystem ihht. Sjøsikkerhetsloven 
- Personer i alarminstruksen må ha grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 
- Øvrig mannskap må ha vært igjennom en sikkerhetsopplæring 
- Må følge forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre 
passasjerer-forskriften, dvs. skipper med D5L, sikkerhetskurs og passasjer og 
krisehåndtering, dersom det er passasjerer om bord (dvs. personell som ikke har 
sikkerhetskurs eller har gjennomgått sikkerhetsopplæring) 
 
Det finnes fortsatt et mulig “smutthull” i det nye lovverket, dersom aktiviteten en 
organisasjon driver defineres i kategorien “sjøvettaktiviteter”. Dette er et unntak som 
ser ut til å være laget for skoler, leirskoler og barnehager, som under denne 
forutsetningen kan bruke reglene for fritidsfartøy i stedet for Skipssikkerhetsloven.  Vi 
mener dette ikke kan/skal kunne brukes ifb. strandrydding. 
 
 

3. Profesjonell rydding 
Dette er team som jobber heltid med strandrydding med tilpasset utstyr og 
profesjonelle metoder. 
 
Kommersielt regelverk. Alle ombord er definert som mannskap og fartøyene som 
nyttefartøy.  Det gjelder krav om D5L eller høyere sertifikat for skipper og 
sikkerhetskurs for alle ombord. Fartøy sertifisert som nyttefartøy i kategorien 
lasteskip med krav ut fra lastekapasitet, motorstørrelse og fartsområde. 
 
Operatør må ha sikkerhetsstyringssystem. 
 
- Alle roller i mannskapet som omfattes av alarminstruksen må ha grunnleggende 
sikkerhetskurs for sjøfolk. 
 
- Mannskap som ikke omfattes av alarminstruksen må ha en intern 
sikkerhetsopplæring og delta i rutinemessige øvelser. 
 
 

4. Profesjonell støtte av frivillig rydding 
Dette er gjerne team som jobber heltid med strandrydding (profesjonell rydding), men 
som i tillegg gir teknisk støtte til frivillig rydding, f. eks. skoleklasser eller andre 
grupper som trenger båtskyss ut til ryddeområder og deretter hjelp til frakt av 
innsamlet avfall. 
 
Det betyr at skipper og fartøy i tillegg må sertifiseres for passasjertrafikk. For skipper 
av fartøy inntil 15 meter og 12 passasjerer innebærer det D5L, sikkerhetskurs og 
Passasjer og Krisehåndtering. 
 
Fartøy, eksempelvis arbeidsbåter opp til 15 meter,  må utstyres med ekstra 
sikkerhetsutstyr for passasjertrafikk og godkjennes for det antall passasjeres som 
skal være med ombord.  (1400-forskriften)  
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Operatør må ha sikkerhetsstyringssytem. 
 
Dette er under denne kategorien In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund 
vil operere fra og med 2020, og i stor grad har operert under gjennom 2019. 
 
Dette er den kategorien av strandrydding som stiller de strengeste formelle kravene 
om kompetanse og sertifiseringer, både når det gjelder operasjoner på sjøen og 
operasjoner på land.  

 
Henvisning til lovverk, forskrifter og rundskriv med kommentarer ang. sentrale paragrafer 
nedenfor. 
 
Den nye forskriften for fartøy som er 24 meter og fører 12 eller færre passasjerer ligger her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-14-63 

- Kapittel 1, §2 første ledd bokstav b: Gjelder ikke strandrydding, ettersom frakt av 
strandryddere defineres som “transportbehov” og ikke fritidsaktivitet 

- Kapittel 1, §2 første ledd bokstav c: Kan anvendes ifb. stranddrydding (Venter på 
endelig avklaring fra Sjøfartsdirektoratet) 

- Kapittel 2, §6 første ledd: Kvalifikasjonskrav for bemanning (mannskap) 
 
Rundskriv med tolkninger ligger her: 
https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/ny-forskrift-om-fartoy-under-24-m-som-forer-1
2-eller-farre-passasjerer/ 

- Se spesielt siste del av kommentaren til §2 første ledd bokstav b: Avgrensningen til 
fritidsaktiviteter er tatt med for å markere at unntaket ikke gjelder lag eller foreninger 
som f.eks. har til hovedformål å dekke et transportbehov. (Strandrydding som 
fritidsaktivitet skjer ikke på fartøyet, dermed brukes fartøyet til transport av 
strandrydder og/eller innsamlet avfall, og unntaket gjelder dermed ikke.) 

 
Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523 

- Kapittel 4, §23 første ledd bokstav d: Krav om grunnleggende sikkerhetskurs 
- Kapittel 4, §29: Krav om fritidsskippersertifikat 
- Kapittel 4, §30: Krav om helseerklæring 
- Kapittel 7, §60: Krav om kurs i passasjer- og krisehåndtering  

 
Ovenstående definerer bl.a. krav om kystskippersertifikat og sikkerhetskurs for fartøy opp til 
24 meters lengde samt krav om kurs i passasjer- og krisehåndtering dersom fartøyet har 
passasjerer om bord. 
 
Lov om skipssikkerhet: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9 

- Kapittel 2, §7: Krav om å sikkerhetsstyringssystem 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-14-63
https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/ny-forskrift-om-fartoy-under-24-m-som-forer-12-eller-farre-passasjerer/
https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/ny-forskrift-om-fartoy-under-24-m-som-forer-12-eller-farre-passasjerer/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-02-16-9
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CO2 og klimagasser ifb. strandrydding 

Vi har vurdert elektrifisering av våre fartøy, både seilbåter, arbeidsbåter og M/S 
Miljødronningen, da det er et ønske om å oppnå så lave utslipp som mulig. 
 
Etter å ha vært i dialog med to forskjellige leverandører av teknologi for elektrifisering av 
båter og skip, har vi kommet frem til at det med dagens teknologi ikke er gjennomførbart. 
 
Årsaken er at det totale energiforbruket som kreves for vår operasjon er for stort, og at det 
eksempelvis vil være umulig å lade fartøyene raskt nok. 
 
En båt med elmotor tilsvarende 175 HK ville eksempelvis måtte ligge 9 dager til lading før 
den var klar til bruk igjen etter en dags jobb, med den strømmen som er tilgjengelig på de 
fleste bryggene. 
 
Den største arbeidsbåten som vil være i drift i 2020, ville måtte ligge 30 dager til lading, for 
hver arbeidsdag. 
 
I tillegg ville batteriene være så tunge at man hverken kunne hatt last eller passasjerer i 
båtene. 
 
Tabellen nedenfor viser ladetid ved forskjellig motorstørrelse og tilgang på 16 eller 80 
ampere ladestrøm. Kolonnene tilsvarer liten arbeidsbåt, stor arbeidsbåt og Miljødronningen 
til høyre. Miljødronningen har allerede i dag krav om 80 ampere landstrøm, mens havnene 
arbeidsbåtene ligger i stort sett har 10 eller 16 ampere kurser. 
 
Motorstørrelse (HK) 175 600 1200 

Kilowatt 130 447 894 

Forbruk 5 timer (kwh) 650 2235 4470 

Ladestrøm (ampere) 16 16 80 

Ladekapasitet, kw v/220 V 3,68 3,68 18,4 

Ladetid m. 20% tap (timer) 212 729 292 

Ladetid (døgn) 9 30 12 

 
 
Miljødronningen er bygget for å gå på biodisel, men det er i dag ikke mulig å få tak i dette 
drivstoffet i store nok mengder i de områdene vi opererer, og gevinsten mhp. utslipp er 
begrenset. 
 
I sine første to sesonger brukte In The Same Boat seilbåter både til bolig for frivillige og til 
logistikk, og utslippene var følgelig lave, men man hadde en betydelig lavere kapasitet til 
rydding, både mhp. lastekapasitet og tidsforbruk. 
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I dag brukes seilbåtene bare som bolig for ryddemannskap, men vi ser også på en mulighet 
for å jobbe mer intenst i utilgjengelige områder, basert på at seilbåtene ligger i uthavn, og 
legger igjen avfallet for henting med andre fartøy. 

Svakheter i historiske rapporter om strandrydding i Norge 

Gjennom det omfattende volumet vi har hentet inn fra 2017 til 2019, i alle årstider, fra Oslo til 
Kirkenes, har vi opparbeidet en dyp kompetanse og mye erfaring, og vi har spesielt i 2018 
og 2019 systematisk tatt vare på data og erfaringer om både funn og arbeidsmetoder. 
 
Ved å studere innholdet i tidligere rapporter som er publisert fra mange forskjellige aktører, 
ser vi åpenbare feil og svakheter, som i all hovedsak kan relateres til metodene for å samle 
inn data eller hvilken kontekst og informasjon som gis rundt publisering av rapportene og 
påstander som hører til. 
 
Dette ønsker vi å belyse her i rapporten, først og fremst som et innspill i forhold til utvikling 
av fremtidige metoder, men også fordi det er viktig å være forsiktig med å etablere “fakta” fra 
gamle rapporter, som endelige svar eller sannheter. 
 
1. Vekt eller antall 
Den største utfordringen med flere tidligere rapporter og påstander som har blitt velkjente i 
strandryddemiljøet og media, er at man sjelden eller aldri oppgir om tallene er basert på 
antall eller vekt. 
 
Eksempelvis er 1 trålpose betydelig tyngre enn 1 Q-tips, og mens man i Oslofjorden trolig vil 
finne mange flere Q-tips enn trålposer, er det likevel trolig langt større vekt av trålposer i 
Oslofjorden, enn det er Q-tips. 
 
Man vil trolig fortsette å operere med både antall og vekt i forskjellige sammenhenger, men 
da bør det også følge en tydelig angivelse av hva som ligger til grunn for forskjellige 
påstander. 
 
I noen topplister har eksempelvis flasker, Q-tips og emballasje kommet høyt opp, og gir 
publikum et feilaktig inntrykk av den egentlige situasjonen langs Norges kyst. 
 
2. Registrering fra frivillige strandryddere 
Input til eksempelvis Hold Norge Rents statistikk (Ryddeportalen) er frivillige strandrydderes 
registrering.  
 
I svært mange tilfeller er ryddeaksjonene gjort av skoler, barnehager, lokalutvalg, 
idrettsklubber og liknende grupper, med mange ryddere. 
 
Selve registreringen er likevel gjort av EN person, som da skal gjette hvor mange flasker, 
hvor mange tau, hvor mange Q-tips, osv. som er plukket. 
 
For å i det hele tatt kunne gjøre en slik registrering, der mange personer har vært involvert, 
må enten hver enkelt person telle under selve ryddingen, og så levere en rapport til 
ryddeleder, eller så må alle sekker tømmes og telles, for å få en presis registrering. 
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Vi tviler på at dette er gjort, og tror at det aller meste av registrering i Ryddeportalen er 
basert på ren gjetning, basert på en “følelse” av hva man har funnet mest av. 
 
Da vil det også være slik, at produkter man kjenner godt, f. eks. kjente merkevarer eller ting 
som er lett å identifisere,vil gi en opplevelse av “mye”, mens ting man ikke identifiserer 
gjerne vil falle ut av registreringen. 
 
Dersom man skal ha en god sikkerhet for at rapportene gir et mer korrekt bilde i fremtiden, 
må man også kunne skille på inndata i flere kategorier, f. eks. der det er gjort en reell telling, 
og der input er basert på ren gjetning. 
 
Det bør også lages et sett med kategorier for frivillige strandryddere som er enklere enn de 
kategoriene som brukes i ryddeportalen i dag. 
 
3. Feil anslag på vekt 
Etter å ha ryddet mer enn 35 000 sekker begynner vi å få gode tall på hvor mye det er mulig 
å rydde i en sekk, og hvor mye en ryddesekk i gjennomsnitt veier når den er så full at den er 
mulig å knyte igjen.  
 
Vi har gjort nøyaktige kontrollmålinger sekk for sekk, samt at vi har kontrollregnet på antall 
sekker levert, i forhold til innveide tall på hele containere eller bigbags. 
 
Den gjennomsnittlige vekten ligger i underkant av 10 kilo, og avvikene på enkeltsekker er 
relativt små. En full sekk med trål-lin og fastgrodd våt myr vil kunne passere 40 kilo, men da 
er den heller ikke bært på normal måte, da plasten i sekken vil revne i det man prøver å løfte 
den. 
 
På samme måte vil en full storsekk (bigbag) på 1000 liter veie 80-100 kilo, lavest vekt om 
den er fylt av fulle ryddesekker, og høyest vekt om den er fylt med løst avfall. 
 
Vi har registrert bilder av “resultatet” fra forskjellige ryddelag og aktører, der vekten som 
oppgis på Facebook/Instagram e.l. eller som er registrert i ryddeportalen er langt større enn 
det som er praktisk mulig med det aktuelle antallet ryddesekker.  
 
Det kan i mange tilfeller virke som det har vært ønskelig å skryte av mest mulig innsamlet 
vekt, og at det er lagt på litt ekstra for en god sak. 
 
4. Feil anslag av arbeidskapasitet for ryddere 
Vi har observert mange tilfeller av registreringer fra aktører som hevder å ha ryddet langt 
mer enn det som er praktisk mulig med det antallet ryddere og den tiden som er brukt på 
ryddeaksjonen. 
 
Det skal ekstreme mengder tungt plastavfall, og en stor fysisk innsats til, for å klare å rydde 
mer enn 50 kilo pr. time for en person, og vi anser den øvre grense for å være 100 kilo pr. 
time, så fremt det er snakk om “vanlig strandavfall”. 
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For uerfarne ryddere anser vi det som usannsynlig å klare mer enn 25 kilo pr. time. med 
profesjonell ledelse, og en del lavere uten profesjonell ledelse. 
 
Vi har i år sett publiseringer på Facebook og innmeldte ryddeaksjoner for relativt store og 
anerkjente organisasjoner, der innrapportert vekt er mer enn 4 ganger høyere enn det som 
er praktisk mulig, ut fra antall personer og tid som er brukt. 
 
Det er umulig å si hvor store de reelle avvikene i Ryddeportalen er, men vi har grunn til å tro 
at det reelle volumet som er ryddet er betydelig lavere enn det som er registrert. 
 
5. Metodefeil, innsamling av avfall til profesjonell analyse 
Vi har kjennskap til et tilfelle der en profesjonell aktør har gjort en grundig dypanalyse av 
avfall, basert på at forskjellige ryddelag har sendt inn avfallet for analyse. 
 
På grunn av logistikkmessige utfordringer har større eller tunge objekter fra de aktuelle 
ryddeaksjonene IKKE blitt sendt inn, eksempelvis store trålposer, tunge fortøyningsbøyer, 
moringstau, store dunker, lange rør, o.l.  
 
Objektene i disse kategoriene vil gjerne, og spesielt i enkelte områder av kysten, utgjøre en 
stor andel av den totale vekten fra en ryddeaksjon, dvs. at dette alene vil gi et svært stort 
utslag for vektfordelingen mellom kategorier og ikke minst forskjellige kilder i rapporteringen. 
 
I tillegg har bare deler av det øvrige innsamlede avfallet blitt sendt inn, etter et tilfeldig utvalg, 
dvs. at bare en andel av sekkene som var ryddet på hver lokasjon er sendt inn. Det har ikke 
vært noen kontroll på hvordan “tilfeldig utvalg” skulle gjøres. 
 
Det er ikke uvanlig at f. eks. noen ryddere fokuserer på f. eks. flasker, mens andre plukker 
tyngre objekt som trålkuler. Det betyr at “tilfeldig” utvalgte sekker også, vil kunne gi store 
avvik i en statistikk. 
 
Vi har gjort den aktuelle aktøren oppmerksom på situasjonen og avvikene det vil kunne gi for 
statistikken, og er trygg på at det tas høyde for avvikene dette kan gi i rapporteringen. 

Svikt i logistikk blant lokale aktører som støtter strandrydding 

Vi har i mange tilfeller blitt kontaktet av lokale ryddeorganisasjoner og mindre lag som har 
ønsket hjelp til innhenting av depot, i tillegg til alle de enkeltpersonene som har registrert 
depot. 
 
I flere tilfeller har det vist seg at behovet for hjelp fra oss har vært et resultat av at planlagt 
logistikk ikke har kunnet gjennomføres som planlagt, og en gjentakende årsak har vært at 
lokale aktører fra oppdrettsnæringen som først har forpliktet seg til å støtte med logistikk, har 
vært nødt til å trekke seg og av forskjellige årsaker ikke har kunnet hente alle depot. 
 
I det ene tilfellet, hvor en relativt stor ryddeorganisasjon med tilskudd fra Miljødirektoratet 
hadde organisert omfattende rydding gjennom hele sommeren, lå det ute mer enn 30 depot 
og et sted mellom 5 og 10 tonn avfall, som det ikke fantes noen god plan for å få inn. 
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Det aktuelle området er svært utfordrende, og krever både spesialtilpasset utstyr og 
kompetanse for strandhogg.  
 
I tillegg hadde mange av depotene blitt lagt så langt ned mot vannkanten, at en stor del av 
avfallet var vasket vekk av havet, og ødelagte ryddesekker og innhold lå spredd over store 
områder. 
 
Vi brukte i overkant av en uke på å “rydde opp” i allerede ryddet avfall i dette området, og 
håper vi fikk med oss det meste av det som allerede tidligere var ryddet. 
 
Vi har tett dialog med den aktuelle aktøren med tanke på å støtte med logistikk i 2020. 
 
De viktigste lærdommene av dette er: 
 

- Depoter må plasseres så langt vekk fra flomålet at de ikke blir skylt på havet igjen, 
dersom det skulle ta tid å skaffe logistikk. 
 

- Aktører som ønsker å bidra med logistikk, uten spesialtilpasset utstyr, nødvendig 
kompetanse og kapasitet, vil kanskje ikke alltid kunne gjøre jobben. Dette viser at det 
er behov for dedikerte aktører med de nødvendige ressursene, spesielt i områder 
med krevende adkomst.  

 
Vi vil også legge til at det helt tilfeldig er funnet mange titalls gamle depot med innsamlet 
strandsøppel, som i noen tilfeller har ligget der i mange år.  
 
Noen av disse viser det seg har vært innrapportert til lokale avfallsselskap, uten at disse har 
hatt ressurser til å hente dem, mens andre rett og slett har blitt sett på som lokale varige 
depot.  Vi har kartlagt dette gjennom å kontakte grunneier og brukere av aktuelle 
friluftsområder og lokale avfallsselskap.  
 

 
Bildet viser deler av et ødelagt depot fra lokale strandryddere som ble funnet ved en 
tilfeldighet. Depotet bestod totalt av ca. 100 sekker og en del løst avfall, og var skylt ut over 
et område på flere hundre meter. Hvor mye som hadde forsvunnet tilbake på havet vet vi 
ikke. Årsaken til at depotet var ødelagt, var at det var plassert for nært havet, nedenfor 
flomålet, og at oppdrettsselskapet som hadde påtatt seg henting ikke hadde utført jobben. 
Ryddingen var utført av en større aktør med støtte fra Miljødirektoratet. 
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Mangelfulle renovasjonstjenester 

I enkelte kommuner har vi gjort funn som viser spesielt mange lovbrudd når det gjelder 
håndtering av avfall, dvs. ulovlige deponi, bålbrenning og dumping. 
 
I de samme kommunene viser statistikk vi har fått tilgang til via Mepex at det 
gjennomsnittlige volumet av innlevert husholdningsavfall kan være så mye som 25% lavere 
enn gjennomsnittet. 
 
Hvis dette indikerer at 25% av avfallet håndteres ulovlig, er dette en alvorlig situasjon. 
 
For å prøve å finne ut om dette er en realitet, har vi kontaktet lokalbefolkningen for intervju, 
vi har møtt “bålbrennere” og innhentet informasjon, vi har snakket med Fylkesmannen, 
kommunene og avfallsselskapene, og vi har sett grundigere på om det er sammenhenger 
mellom renovasjonstilbud og de aktuelle lovbruddene. 
 
 
Det er flere forhold som går igjen i områdene der vi finner flest søppelbål: 

- Husstander eller fritidsboliger uten veiforbindelse 
- Miljøstasjoner med svært begrenset åpningstid (f. eks. 1 time hver torsdag) 
- Veiforbindelse, men kostbare eller sjeldne fergeanløp og lang reisevei til nærmeste 

levering. 
 
Blant bålbrennerne finner vi spesielt følgende kategorier: 

- Husstand med fastboende uten arbeid eller pensjonister 
- Fritidsboliger 
- Jordbrukere i alle kategorier 
- Fiskere, mindre foretak/kystfiskere, sjarkfiskere, aktive hobbyfiskere 

 
I uformelle samtaler med bl.a. fylke, kommuner og avfallsselskap, får vi bekreftelser på at 
problematikken er godt kjent, men at man ikke har klart å finne gode løsninger. 
 
Kostnadene med å tilby et fullverdig renovasjonstilbud der det mangler veiforbindelse, eller 
der det er lange/komplekse fergeforbindelser med sjeldne avganger, er for høye.  Noen 
steder er dette kompensert ved at fastboende betaler renovasjonsgebyr for fritidsrenovasjon, 
dvs. at det til og med er gitt en økonomisk kompensasjon for det manglende tilbudet. 
 
Dette er et problem som må løses, så lenge vi skal ha fastboende i distriktene der 
kommunikasjonen er dårligere enn i storbyene.  Dagens praksis er trolig lovstridig, og fører 
dessuten til en omfattende forsøpling i de områdene det gjelder. 
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Vårt forslag er å tilby en sjøbasert renovasjonstjeneste, og vi har også levert forslag til 12 
kommuner på Helgeland om et pilotprosjekt med fast “søppelrute” med spesialtilpasset båt til 
ca. 400 husstander/leveringspunkt. 
 
Se vedlegg “Kystrenovasjon Helgeland”.  
 

 
Foto fra ulovlig søppelbål på Helgelandskysten. Her utgjør bålet også en fare for kveg, dvs. 
brudd på dyrevelferden. Legg merke til at også det norske flagg er kastet på bålet, og rester 
fra tidligere bål på samme sted. I følge “bålets far”, drev alle bøndene med brenning på 
denne øya, også brenning av rundballeplast. 

 

Sikkerhet i operasjoner på sjøen 

Vi har observert mange brudd på regler og forskrifter i forbindelse med strandryddeaksjoner, 
og det gjelder spesielt: 
 

- Manglende sertifikater hos båtfører 
- For stort antall personer om bord 
- Manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr 
- Bruk av kommersielle fartøy (arbeidsbåter) uten passasjersertifikat 

 
Etterhvert som vi selv har skaffet kompetanse på tolkning av Sjøfartsloven og gjort 
nødvendige avklaringer med Sjøfartsdirektoratet, ser vi at en stor del av den organiserte 
strandryddingen i Norge skjer i et grenseland for hva som er lovlig, og at en del aktivitet er 
klart ulovlig. 
 
Også våre egne operasjoner i tidligere år (2017 og deler av 2018) har vært i dette 
grenselandet.  
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Å følge Sjøloven og Skipssikkerhetsloven burde være et selvfølgelig krav for å få drive med 
organisert strandrydding i Norge, samtidig som det er åpenbart at lov om fritids- og småbåter 
gjelder for frivillige aksjoner på privat initiativ. 
 
Det kan være utfordrende å tolke lovverket, og det finnes fortsatt “smutthull” som det vil være 
fristende å benytte seg av, for å spare kostnader. Dette går på kompromiss av sikkerheten. 
 
Tidligere har enkelte organisasjoner omgått Sjøfartsloven ved å la strandryddere tegne et 
medlemskap i foreningen som eier fartøyet, for å slippe å kategorisere strandrydderne som 
“passasjerer”. Dette vil ikke lenger være mulig ihht. det nye regelverket som trer inn fra 1. 
februar 2020, men det åpnes samtidig for unntak for bruk av Skipssikkerhetsloven og å 
operere som fritidsfartøy for fartøy under visse krav om lengde/motorkraft og egenarten til 
aktivitetene som faktisk gjennomføres. 
 
Dersom strandrydderne og/eller mannskap på fartøy ikke har noen reell kompetanse på 
sjøfart, ikke har fått sikkerhetsopplæring, og hverken fartøy eller båtfører har nødvendige 
sertifikater, er man i en svært utfordrende situasjon, dersom det skulle oppstå en ulykke. 
 
Det sentrale kravet for å drive (profesjonelle) operasjoner på sjøen ligger i å ha et 
sikkerhetsstyringssystem, som består av dokumentasjon, rutiner og gjennomføring i henhold 
til gjeldende regelverk.  
 
Når det gjelder skipper kreves minimum grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, men også 
D5L eller høyere sertifikat og kurs i passasjer og krisehåndtering, dersom man frakter 
frivillige som defineres som passasjerer. Mer om dette under punktet “Norske lover og 
regulering av strandrydding”.  
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Vedlegg 1:  
Detaljert beskrivelse av metodeutvikling,  
profesjonell strandrydding 
I dette vedlegget beskriver vi gjennomføring og våre erfaringer fra operasjonene fra 
2017-2019 og detaljer fra prosessene med metodeutvikling for profesjonell 
strandrydding langs hele Norges kyst, med spesiell fokus på pilotprosjektet våren 
2019. 
 

1. Rydding/feltarbeid med riktig utstyr og verktøy 

Strandrydding er hardt fysisk arbeid, med mange praktiske utfordringer som har med 
både vær og forhold, topografi og vegetasjon, og avfallets art og befatning å gjøre. 
 
Gjennom sesongen 2019 har vi underveis skaffet det utstyret vi har ment var 
nødvendig til å løse de oppgaver vi har møtt, i tillegg til planlagt og forutsette behov. 
 

a. Verktøy (sag, saks, taljesystem, kniver, m.m.) 
Det er prøvd ut en rekke forskjellige verktøy for å gjøre strandryddingen mer 
effektiv og tryggere mhp. på f.eks. belastningsskader. Det er også avdekket 
behov for å utvikle nye verktøy. 
 
Følgende verktøy er prøvd ut i større skala: 
 
KNIV MED SERATERING OG BUTT TUPP 
Vi har prøvd ut en spesialkniv fra Mora med korkskaft (for flyteevne), 
seratering spesialtilpasset kapp av tau, og butt tupp, som for vår del betyr 
mindre risiko for skade på personell eller utstyr. 
 
Kniven har vist seg å være svært effektiv for kapp av tau, nett og garn som 
sitter fast i jord og vegetasjon. Vi har ikke hatt noen kjente personskader eller 
skader på utstyr, og anbefaler på det sterkeste en liknende kniv.  
 
Hver strandrydder har blitt utstyrt med personlig kniv, og de har blitt flittig 
brukt. Kniven kutter tau langt mer effektivt enn en kniv med vanlig egg, også 
med minimalt bruk av krefter. 
 
TALJESYSTEM 
For å trekke løs store objekter eller tau/nett som er grodd ned i vegetasjonen, 
har vi prøvd ut et 8-skåret taljesystem som gir svært høy trekkraft. 
 
Utfordringen ved bruk har ofte vært å finne noe som er stabilt nok til å feste 
systemet, f. eks. store steiner eller trær med tykk stamme. 
 
Trekkraften kan komme opp i flere tonn, dersom flere personer trekker 
sammen. 
 



Levende Hav Rapport 2019, side 60 av 101 

Når vi har funnet effektivt feste for taljen, har vi fått opp avfall fra 
vegetasjonen, som vi ellers ville måtte forlatt, eller brukt svært lang tid på å 
frigjøre ved hjelp av spader og hakker. 
 
SPADE, HAKKE, SPETT 
Vi har alltid med spade og annet utstyr for å grave løs objekt som sitter fast i 
grunnen. Dette har kommet godt med og har blitt hyppig brukt. Den tunge 
spisse spaden er den som er beste valg i de fleste situasjoner der f. eks. 
trålposer er grodd ned i myr. 
 
ØKS 
Øks har i noen tilfeller vært greit å ha f. eks. når man skal fjerne tauvaser fra 
treverk, men det er ofte mer effektivt å bruke sag. Øks har ellers brukt til å 
drive ned bergkiler i forbindelse med fortøyning av båter. 
 
SAG OG MOTORSAG 
Vi har alltid med både håndsag og motorsag. Sammenleggbare tursager er 
svært effektive for å kutte kvist fra tauvaser og garn/nett, og de kan også 
brukes for å kutte mindre plastrør. 
 
For tyngre jobber har motorsag vært eneste alternativ. Motorsag er kun 
betjent av personell med erfaring (ikke av frivillige), og så langt som praktisk 
mulig med pålagt sikkerhetsutrustning. For 2020-sesongen, vil det bli skaffet 
ytterligere sikkerhetsutstyr for bruk med motorsag. 
 
SAKS/HEKKESAKS 
Vi har forsøkt bruk av forskjellige hekkesakser og saks for blikk for å kutte tau 
og nett/garn. Det kan fungere på enkelte materialer, men er langt mindre 
effektivt enn en god seratert kniv. 
 
ÅK 
Vi har brukt provisoriske åk for å bære ryddesekker der det har vært avstand 
til lasting av båt.  Vi ønsker å utvikle et spesialtilpasset åk for å feste 
ryddesekker, for mer effektiv bæring med mindre fysisk belastning på rygg, 
skuldre og armer enn når man bærer enkeltsekker. 
 

b. Bekledning 
Vi har prøvd ut forskjellige typer bekledning, fortrinnsvis et bredt utvalg av 
arbeidsklær og varm underbekledning fra Helly Hansen Workwear, som også 
har latt oss komme med innspill fra tidligere sesonger under utvikling av årets 
kolleksjon. 
 
De plaggene som har blitt mest populære er regnbuksene med seler 
(snekkerbukse), både på varme, tørre dager og når det regner. Årsaken er at 
man med denne buksen føler seg langt friere i arbeidet, til å sette seg ned i 
myr og fuktig terreng, eller til å jobbe med avfall i råtten tang.  
 
Klær i materialer som ikke er vannavstøtende er lite egnet som benklær til 
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strandrydding. Vi har også prøvd ut en lett regnbukse med et tynt “pustende” 
stoff, men denne har raskt blitt ødelagt etter kontakt med avfall med skarpe 
kanter eller skarpe steiner på svabergene. 
 
Som overdel har tilhørende regnjakke vært populær, men gjerne byttet ut med 
t-skjorte, fleece eller andre overdeler på varme og tørre dager. 
 
Vi har også brukt underbekldning av ull, for å holde varmen på kalde og våte 
dager. 
 

c. Sko 
Det ble tidlig i sesongen klart at sko med vernetupp og/eller 
spikertrampbeskyttelse var nødvendig, etter at en av våre skippere fikk et 
redskap for selfangst gjennom foten. 
 
Utfordringen har imidlertid vært å få strandrydderne til å benytte 
vernestøvlene vi skaffet, da de både er ubehagelige og tunge å gå i når man 
skal bevege seg lengre strekk på land, og varme/klamme. 
 
Det ble ikke funnet en erstatning eller et alternativ i sesongen 2019, men vi 
ser på forskjellige typer lettere vernesko for sesongen 2020. 
 

d. Redningsvester 
Vi har påbud for redningsvest både på båt og når man beveger seg rundt i 
strandsonen. 
 
Vi har prøvd ut forskjellige vester, og har sett forskjellige utfordringer, 
eksempelvis at man under håndtering av avfall har vært uheldig å utløse 
selvoppblåsbare vester ved uhell, enten ved å trekke i snora, eller fordi man 
har jobbet med fuktig/vått avfall, som har fått utløsertabletten til å gå. 
 
I det vesten er blåst opp, er den ikke lenger brukelig, og må erstattes av ny 
vest, dvs. at man alltid må ha med ut ekstra vester. 
 
De nye vestene til Helly Hansen Workwear har vært foretrukket av mange av 
våre strandryddere, bl.a. fordi de har en glatt plastoverflate, og dermed er lett 
å holde rene. 
 
 

e. VHF Radio 
Alle våre profesjonelle strandryddere har blitt utstyrt med VHF-radio, der vi 
har brukt kanal 6 for intern kommunikasjon. Radioene er fullverdige maritime 
VHF-radioer, med full kanalplan, dvs. at man har hatt mulighet til å bruke 
kanal 16 (nødkanalen), ved behov, dvs. direkte til Kystradioen. 
 
Radioene har blitt flittig brukt, og er et uvurderling verktøy for å organisere 
ryddeaksjonene på en trygg og effektiv måte. 
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Typiske situasjoner der radioene er brukt er når mannskap har hatt behov for 
ekstra forsyning av sekker eller utstyr, eller kommunikasjon mellom båter og 
team på land. 
 
Radioene er brukt på skippers lisens, og alle som har fått utdelt radio har fått 
en grunnleggende opplæring, både når det gjelder brukerfunksjoner og 
radiokotyme. Lovlighet for bruk av VHF-radioer på skippers sertifikat/lisens er 
i grenseland, og for sesongen 2020 vil vilkåren for bruk av disse 
lisensradioene avklares med Kystradioen/Telenor og Sjøfartsdirektoratet. 
 

f. Førstehjelpsutstyr 
Alle båter og arbeidsbåter er utstyrt med komplett førstehjelpsutstyr. Dette har 
blitt brukt noen få ganger, bl.a. da en av våre skippere fikk et selfangstverktøy 
gjennom foten og ellers i forbindelse med overfladiske kutt og sårskader etter 
håndtering av avfall med skarpe kanter. 
 
Ettersom båtene ikke alltid ligger til land ved lokasjonene som ryddes, må det 
også være med en sekk med førstehjelpsutstyr inn på land.  Målet er å 
standardisere denne løsningen i 2020, der et enkelt førstehjelpskit blir en del 
av grunnutrustningen for hver enkelt strandrydder. 
 

g. Ryddesekker, forskjellige typer 
Vi har benyttet flere forskjellige ryddesekker, av forskjellige materialer og 
forskjellige størrelser og utforminger. 
 
De vanlige strandryddesekkene som brukes av de fleste aktører i Norge er 
etter vår mening svært dårlige og upraktiske til formålet.  
 
De er for små til mange av de vanligste objektene man finner (f. eks. 
fiskekasser), og har svært dårlig plastkvalitet, dvs. at de ofte revner.  De tåler 
heller ikke å være utsatt for sol mer enn noen få dager, før de går i 
oppløsning, dvs. at de ikke egner seg til depot som blir stående en stund før 
de hentes. 
 
De beste sekkene vi har brukt er 240-liters sekker fra Ragn Selles. Disse har 
en sterkere plast enn ryddesekkene, skikkelige hanker som er gode å knyte 
og bære etter og ikke minst - de er store nok til å få plass til de største 
fiskekassene, eller 4-5 store oljekanner på 25-30 liter. 
 
Mens snittvekten i de vanlige ryddesekkene har vært i underkant av 10 kilo, 
har vi ryddet i overkant av 10 kilo i snitt i de store, dvs. at vi selv om sekkene 
er større, ikke har fylt dem med mer enn hva som er behagelig å bære. 
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Det er lett å se forskjellen i størrelse på Ragn-Sells sekker og de vanlige 
ryddesekkene.  
 
 

2. Logistikk, frakt av personell og  avfall til mottak med forskjellige fartøy: 
a. Mindre ryddebåter/landgangsfartøy 

For å få ryddemannskaper ut til områdene som skal ryddes har vi prøvd ut 
båter fra 3.20 til 8 meter, med et bredt spekter av egenskaper og 
spesifikasjoner, fra 15HK motor til 460HK motor, med og uten kahytt, og med 
forskjellige tekniske hjelpemidler og navigasjonsutstyr.  
 
Den ideelle speccen på en liten ryddebåt, som først og fremst skal frakte 
ryddemannskaper, er: 
 
- Så lett som mulig (for drivstoffeffektivitet) 
- Sterk nok motor til å nå 25 knop eller mer 
- Sjøsterk nok til å fungere i de aktuelle områdene den skal operere 
- Bygget i aluminium eller polyetylen (f. eks. Steady og Polarcirkel) 
- Radar for navigasjon i mørke/tåke 
- Høykvalitets kartplotter med rask oppdatering og nye kart 
- Gjerne forward scan sonar for trygge strandhugg 
- Gjerne kalesje og minimum et godt konsoll 
- 2-veis AIS for trafikkovervåkning 
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Vår favorittbåt i kategorien er vår egen “Nemo”, en Arronet 23.3 SPR med 
175 HK motor, konsoll, kalesje og baugport for enkel lasting og landgang. 
 
Om noe skulle være endret, skulle vi hatt 250 HK motor, for å få mer effektivt 
forbruk og bedre fart med fullastet båt. 
 
Båter som skal frakte mannskap bør være raske nok til at dagen brukes på 
stranden, og ikke i båt. For operasjoner som foregår i et lite geografisk 
område, eller aktører der strandrydding er noe man gjør bare en gang i blant 
er selvsagt båthastighet av mindre betydning. 
 

b. Større arbeidsbåt 
Funksjonen til en større arbeidsbåt er både å frakte mannskaper og selvsagt 
å frakte større mengder avfall. 
 
Vi har prøvd ut båter med opp til 3 tonn i lastekapasitet, men der reell 
lastekapasitet blir lavere, ettersom plast veier lite, og båten har blitt fylt opp 
allerede rundt 1-1.5 tonn. 
 
Jo større båt, desto mer sjøsterk, og vi har enkelte dager fått ut 
ryddemannskaper med større arbeidsbåter, der det har vært umulig å få gjort 
noe med de mindre arbeidsbåtene. Store arbeidsbåter har i så måte langt 
større fleksibilitet i forhold til vær og forhold, men er samtidig dyrere i drift og 
innkjøp, og krever også noe mer dybde for å kunne gå inn til f. eks. strender 
med sandbunn eller rullestein. 
 
Er båtene over 8 meter og/eller har med flere enn 12 passasjerer, stilles det 
dessuten en rekke krav om sertifisering og sertifikater, både for båt og 
mannskap, noe som gir en kraftig økning i driftskostnadene. (OBS: Lovverk 
under endring) 
 

c. M/S Miljødronningen 
M/S Miljødronningen er en stor katamaran på 34 meter som opprinnelig ble 
bygget som et kystovervåknings- og forskningsfartøy.  Blant fasilitetene er 
helikopterdekk, ROV med 2000 meters dybdekapasitet, kontorfasiliteter, 
konferansesal, bysse og 10 lugarer med til sammen 20 køyer. 
 
Fartøyet har kapasitet til 4 tonn last, fordelt på akterdekk og helidekk, og en 
godt dimensjonert kran som f. eks kan løfte 8-10 bigbags med plastavfall i ett 
hiv. 
 
Fartøyet har en høy driftskostnad i forhold til de andre fartøyene vi har 
benyttet, og kan ikke sees på som en lastebåt, men må ansees som en 
operasjonsbase som skal dekke flere roller og funksjoner, for å forsvare 
kostnaden. Miljødronningen vil først og fremst bli brukt videre som 
operasjonsbase i områder med store avstander mellom havnene. 
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d. Lastebil 
Det ble tidlig i sesongen 2019 klart at den største effektiviteten ble oppnådd 
dersom man jobbet med kortest mulig frakt på sjøveien, inn til depot der 
avfallet kan fraktes videre i container på lastebil, aller helst komprimert. 
 
Det vil under visse forutsetninger også kunne være mulig at videre frakt i 
container skjer med større lasteskip/containerskip. 
 
I gjennomsnitt har frakt av avfall kostet ca. 1 krone pr. kilo med lastebil, og da 
er det komprimert til ca. 50% av det volumet det hadde på vei inn med 
arbeidsbåt ved hjelp av gravemaskin/hjullaster, eller gjennom “tight” stabling. 
 
Det rimeligste er å kjøre bil ut med container, fylle containeren, og så 
returnere direkte, men det mest praktiske mhp. ressursbruk til lasting, og 
samtidig det tryggeste mhp. risiko for spredning av avfall i depot, er å sette 
igjen container som så fylles over tid under ryddeaksjonene, og deretter 
hentes. Dette koster noe mer, ettersom bil må kjøre to turer pr. container. 
 
Under en større koordinert og varig logistikk fra et omlastingspunkt, vil man 
kjøre ut tom container samtidig som man henter full. 
 
Dersom man har faste punkter for depot, slik at man kan hente en full 
container samtidig som man setter ut en ny, vil man ha både optimal sikkerhet 
og lønnsomhet for denne delen av logistikken. 
 

e. Helikopter 
I samarbeid med Lovundlaks og Sleneset Lokalutvalg deltok vi i en aksjon der 
det ble hentet inn bigbags fra tidligere ryddeaksjoner med helikopter. 
 
På kun 2 timer ble det hentet inn 14 bigbags og 8 store/tunge objekt som lå 
utilgjengelig til for henting via båt (langt inn på land), blant annet store 
rørdeler brukt til massenedføring som hadde havnet langt inn på land og dels 
ned i tjern/myr med svært vanskelig adkomst til fots. 
 
Kostnaden for de aktuelle løftene ble ca. 12 kroner pr. kilo isolert sett for 
flygningen, og i tillegg kommer kostnad for personell på bakken og båtfrakt ut 
til øyene der det skulle krokes på sekker. 
 
I noen områder vil likevel helikopter være det mest effektive verktøyet for å 
hente ut innsamlet avfall, spesielt der det er snakk om tunge objekt eller store 
mengder, som ellers måtte blitt bært store avstander for lasting til båt. 
 

f. Direkte levering vs. levering via depot 
På Helgelandskysten hadde vi i praksis to ønskede leveringspunkt fra den 
lokale avfalsbransjen; Nesna og Sandnessjøen.  
 
Det ble gjort både beregnigner og praktiske forsøk med forskjellige 
leveringsmetoder, eksempelvis: 
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1) Arbeidsbåt hele veien inn 
2) Arbeidsbåt til lokale depot ute i skjærgården, lastebil inn 
3) Arbeidsbåt til lokale depot, M/S Miljødronningen inn 
 
Den klart mest effektive metoden var å lage større depot så nært som mulig 
de områdene som ble ryddet, og deretter lastebil inn. 
 
På denne måten kunne ryddemannskap og arbeidsbåter bruke mest mulig tid 
om dagene til å rydde, i stedet for å kaste bort mange timer på lange 
transportetapper. 
 
Frakt med lastebil er rimeligere pr. kilometer enn med båt, nesten uansett 
størrelse på båt. 
 

g. Levering til alternativ resirkulering/gjenbruk 
Vi ønsker en best mulig håndtering av innsamlet avfall. 
 
Avfall som leveres inn i verdikjeden til de lokale avfallsselskapene (IKSer) vil i 
all hovedsak ende opp i et forbrenningsanlegg for energigjenvinning. 
 
Vi har derfor vært i dialog med en rekke selskaper som driver med 
gjenvinning og dels gjenbruk av plastavfall, og endte i første omgang opp 
med et samarbeid med OPE AS, som produserer enkle kontormøbler av 
gjenvunnet plast. 
 
I skrivende stund er deler av vårt innsamlede avfall på vei inn til OPE for 
maskinell sortering, og vi venter spent på resultat ang. hvor stor andel av 
avfallet som kan gå inn i en produksjon. 
 
Vi har i sesongen 2019 forsøkt å kartlegge mulighetene for gjenvinning og vil i 
2020 prøve ut flere alternative verdikjeder, i tillegg til OPE. 
 
De største utfordringene med gjenvinning av marint herreløst avfall er: 
 
- Plastens kvalitet, er gjerne kontaminert gjennom mange år på havet 
- Svært mange plasttyper, som kan være vanskelig å sortere 
- Logistikk, spesielle fraksjoner skal til forskjellige steder for gjenvinning 
- Små volum i den store sammenhengen, effektiv gjenvinning krever store 
volum av rene fraksjoner. 
 

h. Landgangs- og fortøyningsteknikker 
Å legge til for lasting/lossing samt drop av mannskap, med og uten fortøyning 
krever større kunnskap og ferdigheter enn mange er klar over, spesielt i 
utilgjengelige områder der det kan være mange utfordringer, blant annet: 
 
1) Grunner med sand eller stein 
2) Urolig sjø og dønninger 
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3) Store forskjeller på flo og fjære 
4) Krevende vind- og strømforhold 
5) Manglende fortøyningspunkt/glatte berg 
 
Grunner, og spesielt spisse steiner, utgjør alltid en fare i 
fortøyningssituasjonen, og på utilgjengelige steder er også kartavvikene store. 
Sentrale teknikker er å bruke dybdemåler/sonar, og gjerne “forward scan”, 
som leser undervannsterrenget foran båten, i kombinasjon med god utkikk. 
På grunne steder har vi ofte hevet motorer ut av vannet og brukt lange 
båtshaker for å stake båten frem de siste metrene inn. Dette er selvsagt kun 
mulig med de letteste fartøyene og i godt vær. 
 
Bare en liten kontakt med hard stein, kan gi store skader på motor og propell, 
spesielt når propell er i drift, da skade forplanter seg oppover i drev/girkasse. 
 
Urolig sjø med dønninger kan være en stor utfordring, spesielt i områder langt 
ut mot åpent hav, der det i praksis alltid er bevegelse, dvs. dønninger og svell, 
i sjøen. En bevegelse på 10-20 cm. kan være nok til at fartøy som ligger inn 
mot stein blir liggende å slå, med tilhørende risiko for skade på fartøy eller 
klemskade på personell under av/påstigning. 
 
Mange steder langs Norges kyst er forskjellen mellom flo og fjære på over 3 
meter, dvs. at man alltid må ha kontroll på tidevannstabellene, og planlegge 
ut fra dette, både når det gjelder hvor man velger å gå inn og hvordan man 
velger å fortøye.  Det er ikke uvanlig at det må sitte en person ved båten 
under ryddeaksjonen, og stramme eller slakke fortøyninger fortløpende, for å 
unngå å bli hengende i fortøyningene, eller å bli sittende fast på fjæra. 
 
Når det er sterk sidevind eller strøm kan det være utfordrende både å komme 
inn på ønsket punkt, og selvsagt å fortøye.  Ut fra forholdene må skipper 
vurdere om man skal bruke dregg for å trekke hekken ut fra land, eller om 
man skal bruke diagonale fortøyninger for å holde båten i riktig vinkel inn mot 
land. Alle våre båter har bauglem, dvs. at man alltid vil legge baugen først inn 
mot land, og i de fleste tilfeller ønsker man deretter å ligge i 90 graders vinkel 
med motor/agregat/vannjet så langt fra land som mulig. 
 
Der det mangler gode fortøyningspunkter, dvs. stein det er mulig å feste tau i, 
har vi brukt bergkiler for fortøyning. På glattskurte svaberg kan det ofte være 
vanskelig å finne egnede sprekker for å slå ned kilene, og man har kombinert 
med å finne tunge steiner som bæres ut på bergene for å feste 
fortøyningstauene eller veldig lange fortøyningstau for å nå frem til trær eller 
steiner et stykke opp fra fjæra. 
 
Alt av mannskap er instruert om å kun gå av/på båt etter tydelig klarsignal fra 
skipper, for å redusere faren for klem- og fallskader. 
 
Bildet nedenfor viser vår fortøyningsrutine mot berg/strand. I godt vær og 
fralandsvind brukes kun grunnleggende fortøyning, dvs. alltid to fortøyninger i 
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baug inn mot land.  Ved sidevind/strøm brukes sideveis sikring for å motvirke 
at båten legger seg inn mot strandlinjen. Ved pålandsvind brukes eventuelt 
drekk akter for å trekke båten ut fra steinene.  Dette er mindre nødvendig med 
båter med en godt polstret eller solid bauglem. 

 
 
Bildet nedenfor viser fortøyning med sideveis sikring mot strøm/vind og 
dobbelt grunnfortøyning. Dette er den fortøyningen vi bruker oftest. 
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Bildet nedenfor viser fortøyning med bergkile og dobbelt halvstikk rundt egen 
part. 
 

 
 
 

i. Utstyr på båt 
En sentral del av metodeutviklingen på Helgealand 2019 har vært å prøve ut 
forskjellige båter med forskjellig teknisk utstyr. Listen nedenfor gjelder noen 
av de spesifikasjonene vi mener er viktig for en god ryddebåt, basert på 
erfaringene vi har gjort: 
 
1) Bauglem er en forutsetning for effektiv lasting og landgang 
2) Forward scan sonar er en fordel ved strandhogg 
3) Radar er påkrevd ifb. tåke/mørke 
4) Anker foran og bak, gjerne med elektrisk eller hydraulisk vinsj 
5) Godt med lange tau for sikring av fortøyning i vanskelig terreng 
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6) Bergkiler med god slegge for fortøyningspunkt i sprekker i svabergene 
7) Høykvalitets kartplotter med oppdaterte kart og rask oppdateringsfrekvens 
8) VHF radio for sikkerhet og kommunikasjon med ryddemannskaper 
9) Vannjet, hevbart aggregat eller hevbare utenbordsmotorer 
10) Kahytt eller annen beskyttelse for mannskap i dårlig vær 
11) Gode arbeidslys (ifb. lossing etter mørkets frembrudd) 
12) Overdimensjonert motor for økonomisk gange med tungt lass 
13) AIS med transponder og receiver for trafikkavvikling og sikkerhet 
 
Evt. fremdrift med vannjet krever mulighet for å reversere impeller, for å 
“spytte ut” tang og sjøgress. Det er umulig å unngå at dette suges opp under 
strandhogg. Vannjet uten reverserbar impeller vil skape problemer og 
potensielt farlige situasjoner der man mister motorkraft. 
 
For aktører som skal gjøre investering i strandryddebåter er vi tilgjengelig for 
grundigere gjennomgang og deling av våre erfaringer. 
 

3. Organisering av selve arbeidet 
a. Lønnet personell 

Vi har i 2019 hatt et kjerneteam med lønnet personell som har hatt ansvar for 
båter og som har vært vertskap for alle gjester og langtidsfrivillige. 
 
Vårt faste lønnede personell er rekruttert gjennom vårt nettverk av personer 
som har deltatt frivillig eller på andre måter har vist et sterkt engasjement for 
miljø og bærekraft. 
 
Skippere har i tillegg vært leid inn som freelancere i kortere perioder ved 
behov for ekstra bemanning.  
 

b. Langtidsfrivillig personell 
Langtidsfrivillig personell har vært en viktig ressurs for vårt arbeid, og unge 
voksne i alderen 20-25 har utgjort kjernen av våre strandryddeteam.  
 
Våre langtidsfrivillige er mennesker med et brennende engasjement for havet 
og et dypt ønske om å gjøre en reell forskjell. De fleste er rekruttert gjennom 
tjenesten Workaway.info og vi har gjennom sesongen 2019 mottatt ca. 1500 
søknader fra hele verden. 
 
Til sammen har ca. 40 personer deltatt som langtidsfrivillige, og hver enkelt 
har deltatt i perioder på 4-16 uker. 
 
De langtidsfrivillige får samme opplæring og arbeidsinstruks som lønnet 
personell, men har i utgangspunktet en begrensning på 30 arbeidstimer pr. 
uke.  Dette er omtrent den samme effektive arbeidstiden som vil være mulig å 
oppnå med lønnet personell i Norge. 
 
Vi anser de langtidsfrivillige som minst like dyktige og kanskje mer effektive 
enn lønnet personell, av flere årsaker: 
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1) De har en svært sterk motivasjon og et ønske om å gjøre en god jobb. 
2) De jobber i relativt korte perioder, og blir ikke “lei” av jobben 
3) De er ofte faglig overkvalifisert med høy akademisk utdannelse 
 
For å betjene en “posisjon” med langtidsfrivillige ville man måtte hatt 2 heltids 
ansatte, ettersom vanlige ansatte ville gått på rotasjon på 14/14 eller liknende 
og hatt lønn også i friperiodene, mens de langtidsfrivillige erstattes 
fortløpende av nye.  For ansatt personell ville man i tillegg til lønn for 2 pr. 
“posisjon” hatt en stor ekstra kostnad med å dekke reisene til og fra mellom 
arbeidsperiodene. 
 
Kostnaden for mat og selve oppholdet om bord vil være lik for en 
langtidsfrivillig vs en ansatt strandrydder. 
 

c. Lokal frivillighet (på dagsbasis) 
Vi har gjennomført en rekke operasjoner med lokale frivillige som har vært 
med på dagspasis, både familier, vennegjenger, bedrifter, o.l. 
 
Typisk for den lokale frivilligheten er at ryddingen skal være basert på “moro 
og kos”, dvs. at tempoet er lavere enn for langtidsfrivillige og pausene 
hyppigere og lengre. Dagene er også kortere.  
 
Det må også brukes mer tid underveis i dagen til veiledning og støtte fra våre 
skippere/arbeidsledere. 
 
Lokal frivillighet er altså langt mindre effektiv om man ser på ryddingen isolert 
sett, men samtidig en viktig aktivitet som øker bevisstheten på problemet og 
skaper gode holdninger. 
 
I de tilfellene der vi har hentet depot fra lokale frivillige ryddeaksjoner er 
effektiviteten større for vår tekniske operasjon med logistikk, ettersom vi ikke 
trenger å bruke ressurser på selve ryddingen, men bare kan hente ferdig 
innsamlet og pakket avfall. 
 
Å kunne bruke ledig kapasitet på logistikk for å hente depot fra lokale frivillige 
er derfor et viktig tilskudd for å få ned kostnaden pr. totalt innsamlet avfall. 
 

d. Varianter av arbeidstid 
Vi har eksperimentert med forskjellige oppsett av arbeidsdagen og 
arbeidsuken, antall økter pr. dag, mat i felt vs mat på base, lange dager vs 
korte dager, antall dager mellom fridager, osv. 
 
Oppsett av arbeidsuken og dagene er også væravhengig, i den grad man 
ønsker å utnytte dager med rolig og pent vær til vanskelige lokasjoner, og har 
mulighet til å være fleksibel. Utfordringen med å prioritere arbeidsuken ut fra 
vær, vil kunne være at man alltid har dårlig vær på fridagene. 
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Langtidsfrivillige har fått være med i denne prosessen, og har i stor grad 
ønsket å bruke de gode dagene til å rydde - det er tross alt å rydde mest 
mulig som har vært deres motivasjon for å komme til Norge. 
 
Når det gjelder arbeidstiden gjennom dagen har noen foretrukket å være tidlig 
oppe for å kjøre en kort og intens dag og ha lang ettermiddagsfri, mens andre 
har foretrukket å “kose” seg gjennom dagen med lange pauser og store 
måltider ute i felt. Vi har periodevis operert med en morgenøkt, så en lang 
friperiode midt på dagen der man er ute i felt, og deretter en kveldsøkt. 
 
De forskjellige variantene har ikke gitt noen målbar forskjell på effektiviteten, 
målt i antall kilo pr. dag, og vi har konkludert med at 5 effektive timer til selve 
plukkingen er komfort-terskelen, uavhengig av hvordan timene fordeles utover 
dagen. 
 
Det vil alltid være 1-2 timer til logistikk og klargjøring, selv på korte strekk, så i 
praksis vil man med 5 timer effektiv rydding ha en full arbeidsdag. 
 
For å få maksimal utnyttelse av våre fartøy har vi også prøvd ut 2 skift pr. 
dag, der arbeidsbåtene har gått kontinuerlig med lass, ved at skift nr. 2 hentes 
samtidig som første lass leveres. Dette kan gi en større effektivitet målt i kost 
pr. kilo, forutsatt at man har de nødvendige bofasilitetene for to skift. 
 

e. Varianter av opphold og bofasiliteter 
Vårt grunnkonsept er at ansatte og langtidsfrivillige bor på seilbåter som 
legges så nært som mulig de aktuelle områdene vi rydder. 
 
Dette har vi gjennomført det meste av sesongen 2019, og innenfor Helgeland 
har vi hatt base ved Nes på Vega, Solbergsjøen på Dønna, Herøyholmen i 
Herøy, Sleneset på Solværøyene, Lovund, Træna, Sandnessjøen, Nesna og 
Selsøyvik. Det betyr at vi svært sjelden har vært nødt til å dra ut lenger enn 
10 nautiske mil fra base til de områdene vi har ryddet.  
 
Periodevis har vi i tillegg leid eller fått låne boliger på land, i form av rorbuer, 
hytter, sommerhus og til og med hotell, for å kunne øke størrelsen på 
mannskapet utover den kapasiteten vi har hatt i båtene.  Dette gjelder bl.a. 
Åsvær, Gåsvær, Langneset (ved Sleneset), Brasøy og siste økt på Vega. 
 
Vi har hatt fire “boligbåter” i drift i 2019, seilbåtene Live (38 fot), Windrunner 
(26 fot) og Ellen (50 fot), og motoryachten Ørn, en gammel ombygget trebåt 
som tidligere har gått som ambulanse. 
 
Lønnet personell har hatt egen lugar, mens langtidsfrivillige har delt 2-køys 
lugarer. 
 
Alle båtene med unntak av Windrunner har toalett og dusj, men mangler 
vaskemaskin, dvs. at vi har vært avhengig av å bruke servicehus ved 
bryggene til klesvask. Ved mannskapsskifte har vi i flere tilfeller brukt vaskeri 



Levende Hav Rapport 2019, side 73 av 101 

til vask av sengeklær og håndklær. Mannskapet har selv vært ansvarlig for 
vask av klær og sengeklær under sine opphold. 
 
For de langtidsfrivillige er det å bo på seilbåt en del av sjarmen og 
motivasjonen for å være med, og i de tilfeller frivillige har hatt valget mellom 
seilbåt og andre bofasiliteter har de i alle tilfeller ønsket å bo på seilbåt, og 
man har vært nødt til å trekke hvem som skulle bo på land eller på M/S 
Miljødronningen i de periodene vi har vært samlokalisert. 
 

f. Opplæring og arbeidsinstrukser 
Alle langtidsfrivillige og nye ansatte har gått igjennom en grundig opplæring 
både i sikkerhet på sjøen og praktisk strandrydding.  Mens en skipper/host 
gjør den grunnleggende opplæringen, vil tidligere frivillige fungere som 
mentorer for nye. 
 
Vi har eksperimentert med forskjellige arbeidsinstrukser når det gjelder 
strandryddingen, for å måle effektivitet ut fra definisjon av oppgaven. Dette er 
nærmere beskrevet i avsnittet om “hvor grundig skal man rydde…”. 
 
Opplæringen har foregått ut fra en intern rutine (håndbok) som er utarbeidet 
på norsk for skippere og verter, og et forenklet dokument på engelsk som har 
blitt sendt ut til de langtidsfrivillige før ankomst. 
 
For 2020 vil man utvikle en mer utfyllende håndbok som sendes ut til frivillige 
og annet personell før ankomst, og som selvsagt også vil ligge til grunn for 
den praktiske opplæringen. 

 
g. HMS, lovkrav, praktiske krav og forventninger 

Som frivillige i ideelt arbeid gjelder arbeidsmiljøloven for alt som har med 
sikkerhet å gjøre, mens man har fleksibilitet i forhold til f. eks. arbeidstid, 
dersom det ikke medfører sikkerhetsrisiko. 
 
Samtidig er vi underlagt regelverket for kulturutveksling, som en følge av 
hvordan våre frivillige blir rekruttert, og arbeidstid er begrenset til 30 timer pr. 
uke. 
 
Våre to sentrale skippere og ledere har i sesongen 2019 jobbet mer og i 
lengre perioder enn det som normalt er tillatt, og det legges opp til en mer 
normal arbeidsturnus i 2020, samtidig som vi vet at det vil kreve en ekstra 
innsats å bygge organisasjonen videre, så lenge man ikke oppnår full 
finansiering av drift. 
 
Utover arbeidsmiljøloven og regler for kulturutveksling har vi i forhold til HMS 
og interne instrukser for personell forholdt oss til Lov om Sjøfart, 
Utlendingsloven og Forurensningsloven. 
 
Sjøfartsloven gir i stor grad rom for tolkning og egne vurderinger, men vi har 
for sesongen 2020 tatt en avgjørelse om at alle fartøy og skippere skal 



Levende Hav Rapport 2019, side 74 av 101 

sertifiseres for passasjertrafikk, slik at ryddemannskaper kan defineres som 
passasjerer. Vi har også en dialog med Sjøfartsdirektoratet for å få bekreftet 
tolkningene som gjelder både vår egen operasjon og forskjellige kategorier av 
strandrydding som utøves i Norge. (Se eget punkt om norske lover og 
regulering av strandrydding i hovedrapporten for 2019.) 
 

4. Informasjonsflyt og kartlegging 
a. Metoder for å finne forsøplede områder 

Våre kilder til informasjon for å finne forsøplede områder har vært: 
- Ryddeportalen (svært lite pålitelig pga. manglende oppdatering m.m.) 
- Gule siders flyfoto, hvor avfallet ofte er synlig 
- Tolkning av topografi og havstrømmer 
- Befaring og tips fra lokalkjente 
- I noen tilfeller egne dronefoto 
 
Et forsøplet område kan identifiseres på følgende parameter: 
- Er ikke ryddet tidligere (eller ryddet for lenge siden) 
- Ligger i hovedsak vendt mot vest, sør-vest eller nord-vest 
- Har vegetasjon eller rullestein som holder på søpla 
- eller har naturlige terskler eller fjellskårer 
- Store forekomster av annen rekved (treplanker, trær, o.l.) 
 
Desto lengre ut man kommer i skjærgården, desto mer avfall finner man. Ofte 
ligger ikke søpla på de ytterste skjærene, da de blåses “rene” i hardt vær, 
men på øyer som ligger innenfor, der forholdene er noe roligere men samtidig 
med store nok bølger og nok vind til å blåse søpla så langt opp at den blir 
liggende. 
 

b. Metoder for å dokumentere utført arbeid 
Vi har i 2019 brukt et eget kartsystem basert på Google Maps for å 
dokumentere hvor vi har ryddet. Hovedårsakene er at ryddeportalen har vært 
basert på et kartverk med for dårlig oppløsning (mangler detaljer) og at den 
har vært svært tidkrevende å bruke på grunn av et lite hensiktsmessig 
brukergrensesnitt. Vi har dessuten hatt behov for bedre kartverk enn det 
ryddeportalen har hatt til å gjennomføre planlegging av aksjoner. 
 
Utover den geografiske dokumentasjonen har vi brukt regneark i Google for å 
dokumentere innsamlede volum, samt dypdykk/plukkanalyse. 
 
I hovedrapporten for 2019 er det beskrevet hvordan vi har kombinert flere 
kilder for vekt og volum for å verifisere resultatene våre. 
 

c. Metoder for plukkanalyse 
Vi har prøvd ut flere protokoller i praktisk bruk, deriblant REK-metoden fra 
Salt Lofoten AS og metodene til Mepex Consult AS. Sistnevnte har deltatt på 
mange ryddeaksjoner sammen med oss, både på Helgeland og på Finnmark, 
for å utveksle erfaringer og prøve ut metoder. 
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Den praktiske metoden som fungerer best er basert på å: 
 
- Ta avfallet med inn til en sikker plass for plukkanalyse 
- Sortere innsamlet avfall i hauger for hver fraksjon som skal registreres 
- Telle antall objekter i hver haug 
- Veie hver haug 
 
Sorteringen kan foregå i felt, men er ofte enklere å gjøre på land i et 
kontrollert miljø, gjerne innendørs for å slippe at vinden sprer mikroplast og 
folie. 
 
Det vanskeligste spørsmålet er knyttet til hvilken protokoll man skal bruke, 
dvs. hvilke fraksjoner man skal dele inn i. 
 
Vi har konkludert med at samtlige av fraksjonene som er brukt i Norge de 
senere år, både fra REK-metoden, Mepex arbeid og ikke minst protokollen 
som brukes i Ryddeportalen er for komplekse, og dermed fører til misvisende 
rapportering eller presentasjon. 
 
Hensikten er å skape detaljkunnskap, men i realiteten gir kompleksiteten i 
protokollen store avvik, fordi den som sorterer ikke har gode nok verktøy eller 
kunnskap til å identifisere objektene presist nok. 
 
Vi har derfor for vår egen del operert med en forenklet protokoll med færre 
kategorier, men med svært høy presisjon innenfor kategoriene vi har valgt. 
 
Kategoriene og metoden vår er nærmere beskrevet i hovedrapporten under 
avsnittet tall og fakta->Hva har vi funnet, dypdykk i avfallets art. 
 

d. Kommunikasjon med tredjepart (Fylkesmann, kommuner, grunneier, 
m.m.) 
Vi har hatt løpende dialog med de tredjeparter som har vært nødvendig for å 
gjennomføre ryddeaksjonene. I de aller fleste tilfeller er det 
skipper/arbeidsleder som er ansvarlig for kontakt, men vi har også hatt en 
overordnet dialog med bl.a. Fylkesmannen og avfallsbransjen der vi har tatt 
opp prinsipielle spørsmål. 
 
Naturvernforbundet har ved flere anledninger kontaktet oss eller tredjepart 
med trusler om anmeldelse eller bekymringsmeldinger i forhold til hekkende 
fugl.  Vi har da vist til vår rutine for arbeid under hekketiden, som finnes her: 
http://www.levendehav.no/fugl  
 

e. Kommunikasjon med publikum, sosiale medier, PR, osv. 
En viktig del av arbeidet vårt er å dokumentere og kommunisere hva vi finner 
mot det store publikum. I 2019 har det meste av dette arbeidet blitt gjort av 
overordnet prosjektleder, men for kommende år vil det bli delegert 
kommunikasjonsoppgaver til hele teamet, det gjelder både filming, 
fotografering, publisering i sosiale medier og rapportering til prosjektledelsen 

http://www.levendehav.no/fugl
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om spennende og gode historier som kan formidles. 
 

f. Utfordringer ved bruk av Ryddeportalen 
Vi har hatt utfordringer ved bruk av Ryddeportalen knyttet til 
brukergrensesnitt, detaljnivå i kart, m.m. men velger å ikke kommentere det 
ytterligere her, da den nye Ryddeportalen som kommer i 2020 vil dekke alle 
våre behov på en langt bedre måte. 
 

5. Andre problemstillinger 
a. Hvor grundig skal man rydde, når er en strand ferdig ryddet? 

Dette er en problemstilling vi har hatt stor fokus på og som har ligget til grunn 
for arbeidsinstruksene i våre aksjoner. 
 
Kjernen av problemstillingen handler om effektivitet, dvs. hvorvidt man skal 
prioritere de store mengdene avfall som ligger lett tilgjengelig, eller om man i 
større grad også skal bruke tid og ressurser på fastgrodd/nedgrodd avfall og 
mikroplast. 
 
Det er dessuten et ubesvart spørsmål om den nedgrodde plasten (f. eks. 
nedgrodde trålposer eller mikroplast), gjør en størst skade når det blir 
liggende, eller når man fjerner det med tilhørende sår eller inngrep i 
landskapet. 
 
Som et utgangspunkt for utvikling av vår metode har vi basert oss på en 
90/10-regel, dvs. at om man skal plukke absolutt alt man kan klare å finne av 
små plastbiter, vil 90% av tiden gå med til å plukke mindre enn 10% av 
avfallet, målt i vekt. 
 
Vår innstilling er at det i det lange løp gir en større og bedre effekt for miljøet, 
om man starter med å bruke ressursene til å ta det store og tunge avfallet, før 
det brytes ned og blir til mikroplast. 
 
Vi har i hovedsak jobbet med tre forskjellige instrukser: 
 
1) “Pick and run”, mannskap settes i land, båt venter uten å fortøye, stor fokus 
på store objekt og et lite og begrenset område. 
 
2) Ordinær rydding, båt fortøyes, man tar den tiden som trengs for å få med 
seg alt synlig og lett tilgjengelig avfall, også lett tigjengelig mikroplast, f. eks. 
små taufiber, isopor eller knuste oljekanner 
 
3) Dyprydding, båt fortøyes, man tar den tiden som er nødvendig for å få med 
også nedgrodd og vanskelig tilgjengelig avfall, f. eks. graver opp nedgrodde 
trålposer. 
 
Ca. 20% av våre aksjoner har vært “Pick and run”, ca. 30% ordinær rydding 
og 50% dyprydding. Vi vil i 2020 øke andelen “pick and run” og “ordinær 
rydding”. 
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En stor andel av våre langtidsfrivillige har vært opptatt av å få med alt, og vi 
har latt dette være en styrende faktor, selv om det i tonnasje ikke er det mest 
effektive. 
 
Det er derfor lagt ned store ressurser bl.a. i å få opp store delvis nedgrodde 
trålposer, eller å plukke små isoporbiter. 
 
Vi har oversikt over hvilke områder som er ryddet på den ene eller andre 
måten, og vil kunne gå tilbake og dyprydde i områder som ble overfladisk 
ryddet i 2018 og 2019, dersom dette mot formodning skulle prioriteres. 
 
Et av spørsmålene ved å bruke store ressurser på å dyprydde, er hvorvidt 
man heller bør dra tilbake til lokasjonene flere ganger, da det i de fleste 
tilfeller etter et uvær uansett vil skylles inn ny plast, samtidig som tang veltes 
rundt og avdekker plast som man ellers ville brukt mye tid på å grave frem. 
 
Vi har ved noen av strendene med størst løpende tilfang vært jevnlig innom, 
og mens man den ene dagen forlater stranden som tilsynelatende ren, har 
man etter noen få uker hentet flere nye sekker med “ferskt” avfall. 
 
Dette i seg selv gjør det naturlig å stille kritiske spørsmål til ressursbruken ved 
å rydde “helt rent”, kontra å fokusere på volum og heller komme tilbake flere 
runder for å få med søppel som er i omløp i hav og vegetasjon. 
 

b. Hvordan finansiere utstyr og båter 
En av våre største utfordringer er å finansiere spesialtilpasset utstyr og særlig 
spesialbygde båter tilpasset vår bruk. 
 
Leiebåter er i svært liten grad tilgjengelig til strandrydding, da de fleste 
utleiere vil reservere seg mot den harde bruken utstyret får, med strandhugg 
både på sand og stein, og frakt av avfall.  I de tilfeller leie er mulig, er det med 
gode marginer til utleier og tilsvarende høye priser.  Det er dessuten stor 
etterspørsel i høysesong, og dermed lav tilgjengelighet. 
 
Det betyr at man må skaffe egne båter, som må finansieres gjennom private 
midler og/eller garantier, i kombinasjon med bank, da tilskuddsordningene 
som gjelder i dag gir liten mulighet til å søke om investeringer. 
 
Vi har løst dette gjennom å lånefinansiere båter gjennom bank med 
private/personlige garantier, siden man ikke kan sannsynliggjøre inntekter 
over flere år.  Det betyr at In The Same Boats virksomhet medfører en 
økonomisk risiko og belastning på privatpersoner, som vi mener er både 
uheldig og urettferdig. 
 
De fleste av båtene In The Same Boat disponerer er eid eller leid inn via 
selskapet Salt Life AS, som eies av In The Same Boat (18%) og ca. 30 
private aksjonærer.  Selskapet drives i dag som non profit, og In The Same 
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Boat ønsker å kjøpe seg opp til 51% for å sikre en ideel drift, der en større 
andel av eventuelt overskudd kan disponeres til formålet, nemlig å redusere 
forsøplingen i havet. 
 
Uten den risikoen som er tatt av Salt Life AS aksjonærer, og personlige 
garantier fra skipper, aksjonær og nøkkelperson Rolf-Ørjan Høgset, ville 
operasjonen til In The Same Boat ikke vært mulig å gjennomføre. 
 

c. Risikosituasjoner / risikoanalyse 
De største risikosituasjonene har vi definert som følger: 
 
1) Lasting av båt i felt (fall under båt, klemskader) 
2) Rydding (spiker, kjemikalier, sprengstoff, fall, m.m.) 
3) Kjøring av båt (grunnstøting og andre forhold som kan lede til 
drukning/traume) 
4) Lossing av båt ved brygge (fall mellom båt og brygge, klemskade) 
5) Matforgiftning (hygiene kjøkken) 
6) Fare for forsøpling/forurensning 
 
Preventive tiltak går på utstyr, rutiner og opplæring av både fast personell og 
frivillige. 
 
Risikoanalyse og avvikshåntering er grundigere beskrevet i dokumentet 
“Manual for strandrydding, best practice” som legges ut på 
www.levendehav.no/rapporter. 
 
 

d. Lover, regelverk og forskrifter 
Gjennom sesongen 2018 og 2019 er det lagt ned et grundig arbeid i å finne ut 
hvilke lover, regelverk og forskrifter vi må forholde oss til når vi driver med 
profesjonell strandrydding og tilrettelegging for frivillighet. 
 
Vi har vært igjennom både arbeidsgiverkontroll (bokettersyn) og mva-kontroll, 
og gjort en kritisk gjennomgang av egen virksomhet ved hjelp av 
forretningsadvokat og revisor. 
 
Lovverkene relatert til virksomhet på sjøen er komplekse, men det ligger også 
en stor utfordring i mangel på tilpassede retningslinjer for økonomistyring og 
regnskap ifb. strandrydding. 
 
Å drive en operasjon med tekniske krav som i kommersiell virksomhet, 
kombinert med frivillighet, byr på en rekke problemstillinger som vi enda ikke 
har fått avklart med skattemyndighetene, og her er noen eksempler: 
 
- Skal de som får dekket sine reiser ifb. oppdrag beskattes for 
reisekostnaden? Ikke dersom det gjelder ideelt arbeid, men er den lønnede 
skipperen på oppdrag i ideell virksomhet eller ikke? Midlene som dekker lønn 
og reise er “ideelle”, men skattedirektoratet er ikke sikre på om de er enige. 
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- Er kost om bord en skattepliktig fordel? I så tilfelle, for hvem? For de 
langtidsfrivillige? For fast ansatt personell? Følger man reglene for opphold 
på NIS/NOR-registrerte fartøy eller ikke? Hva gjelder dersom man ikke spiser 
om bord, men på et spisested eller spiser ute i felt? Skattedirektoratet klarer 
ikke å svare tydelig. 
 
- Er det tilfeller der de som bor om bord skal skattes for fri bolig? Hvilke 
posisjoner/roller og hvilke forutsetninger? Vi venter på svar. 
 
- Kan strandryddere motta belønning? Det finnes organisasjoner i Norge som 
eksempelvis betaler 100,- pr. sekk. Er ikke det egentlig et lønnsforhold, der 
det skal betales skatt og arbeidsgiveravgift? Kan belønning håndteres som 
pant? Hva med kollektiv belønning? Hva om belønningen er i form av andre 
ytelser, f.eks. mat, drikke, klær, opplevelser/tjenester eller andre gaver? 
 
- Hvor dypt i strukturen av tiltakshavere/samarbeidspartnere i et prosjekt går 
kravet om revisjonsplikt og innsynsrett i regnskap? Hvilke kriterier tilsier om 
en tiltakshaver eller en stor leverandør til prosjektet skal legge frem 
regnskapsdokumentsjon?  Avventer svar fra Miljødirektoratet og 
skattemyndighetene. Vårt forslag er at dette skal gå så dypt som mulig, og vi 
har foreslått full gjennomsiktighet i økonomi som en fast regel. 
 
Vi har gjennom en utredninger og gjennomgang fra revisor, 
forretningsadvokat og mva-kontroll fra skatteetaten fått bekreftet at 
fondsmidler og offentlig støtte kan overføres mva-fritt mellom tiltakshavere i et 
prosjekt. Forutsetningen er selvsagt åpenhet om transaksjonene både i 
søknadsdokumenter og økonomiske prosjektrapporter, og at tiltakshaverne 
ikke yter tjenester til hverandre (f. eks. administrative tjenester som ikke er 
dedikert de aktuelle tiltakene som er finansiert.) 
 
Se for øvrig punktet om HMS, lovkrav, praktiske krav og forventninger, for 
detaljer om hvilke lover og forskrifter vi forholder oss til når det gjelder det 
operasjonelle på sjøen. 
 

e. Er det mulig å rydde hele Norges kyst? Premisser, definisjoner, m.m. 
Siden In The Same Boat ble etablert i 2017 som en forening 100% dedikert 
kampen mot marin forsøpling, har vi hatt en klar ambisjon om å finne 
løsninger som gjør det mulig å rydde hele Norges kyst. 
 
Sesongen 2019 har vært et reelt forsøk på å komme frem til en metode som 
gjør det mulig, både rent praktisk, og ut fra de økonomiske rammer som 
finnes. 
 
Basert på erfaringene i 2019 har man kommet frem til en modell for å rydde 
20 000 strender og til sammen 6-12 000 tonn eierløst marint avfall i perioden 
2020-2025. 
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Grunnprinsippene i metoden handler om å bygge regionale profesjonelle 
team med optimalisert utstyr for den aktuelle topografien, værforhold og andre 
fysiske parametre, og en organisering der man får maksimal utnyttelse av 
tekniske ressurser. 
 
Nøkkelen som gir den laveste kostnaden pr. kilo eller pr. ryddet hotspot er å 
jobbe i sektorer med en radius på maksimalt 10 nautiske mil, der man i hver 
sektor opparbeider et depot som kan hentes med lastebil, eller i noen tilfeller 
containerbåt. 
 
Dette er fullt mulig de fleste steder i Norge, men i deler av Salten og Finnmark 
vil avstandene være større, dvs. at man i disse områdene får en høyere 
kostnad pr. innsamlet kilo avfall. 
 
Ved en 100% ideel drift, der bare skippere (med lovpålagte krav om 
kompetanse) har lønn, mens øvrig personell er frivillige, og der skipperne 
jobber 100% ute på sjøen gjennom ryddesesongen, vil man i de områdene 
med best forutsetninger for effektivitet komme ned i en kostnad pr. kilo på 13 
kroner, inkludert frakt med lastebil og innlevering til avfallsselskap. 
 
Dette gjelder f. eks på Helgeland, deler av Sunnmøre, Lofoten, deler av 
Salten, Troms og deler av Trøndelagskysten. 
 
I områder med dårligere tilgjengelighet og store avstander kan kostnaden bli 
både to og tre ganger større pr. innsamlet kilo. 
 
Dersom det forventes at man skal drive ut fra en kommersiell modell, der man 
legger til side de mulighetene som ligger i å drive ut fra ideell organisering, vil 
kostnadene bli omtrentlig dobbelt så høye, i hovedsak knyttet til at man må 
hyre profesjonelt mannskap som går i rotasjon med f. eks. 14 eller 21 dagers 
skift og like lange friperioder med full lønn. 
 
Deler man inn kysten i 5 regioner med 15 sektorer i hver sektorer vil man 
totalt over 160 ryddeuker i sesong ha til rådighet 11 uker pr. sektor, og til 
sammen besøke 20 000 hotspots. 
 
Tettheten av områder som er ryddet vil være så høy at man i praksis har 
ryddet “hele” kysten i løpet av 5 år. 
 
Dersom man baserer dette på den ideelle modellen, vil kostnadene være 
25-30 millioner pr. år, dvs. en total kostnad på 125-150 millioner kroner. 
 
Denne summen utgjør bare en liten del av hva som disponeres til 
strandrydding i Norge, og svaret vårt er altså at det ER mulig å rydde hele 
Norge, også innenfor de økonomiske rammen som er tilgjengelige i dag. 
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Spørsmålet vil imidlertid være om det av andre politiske eller juridiske 
årsaker ikke er ønskelig eller mulig å gjennomføre dette. Er det forhold 
som gjør at denne finansieringen ikke vil være tilgjengelig til bruk for 
denne metoden? 
 

 
Illustrasjonsbilder som viser sektorer med radius 10 nautiske mil fra Rogaland 
til Kirkenes. Områdene på Sørlandet og oppover Østlandet ryddes i all 
hovedsak enklere fra land enn fra sjøveien, og området har også god dekning 
av eksisterende skjærgådstjeneste, friluftsråd og organisasjoner som driver 
med strandrydding basert på lokal frivillighet. 
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Vedlegg 2 
Tilbakemelding fra langtidsfrivillige 
Nedenfor er en samling av tilbakemelding fra langtidsfrivillige, publisert på WorkAway.info. 
Samtlige av disse har deltatt på In The Same Boats operasjoner, med opphold på seilbåt og 
rydding med arbeidsbåter over flere uker, og noen av dem flere måneder. 
 

Left by Workawayer (Jonathan) for host 
I had the pleasure of being part of In The Same Boat for about 7 weeks, and let me tell you, it´s 
quite possibly the greatest Workaway experience you could ever imagine. Not only getting to sail 
along the world´s most beautiful coast, but also being an integral part in the project of making the 
ocean free of plastic. 
 
It´s hard work, in tough terrain and harsh weather but it´s all worth it considering the effort you 
put in to save the ocean. It´s interesting work but at the same time sad, you really have to be 
there to understand the volume of litter and plastic that gets washed up on shore. During my stay 
we also got the chance to interact with locals and made several presentations at schools to 
spread awareness, which was really rewarding and interesting work. You also get to sail a lot, to 
different towns and islands, which is an experience in itself. During free time, we often went on a 
hike in the mountains, fishing, free-diving, visited locals or just chill in the sailboat and watched 
Netflix. 
 
I made friends for life, learned basic sailing skills and a great deal about plastic pollution. 
Rolf-Ørjan (Host/Skipper) is a truly amazing host who always ensures you´re having a pleasant 
stay, along with teaching you interesting aspects of life along the coast, about plastic pollution 
and how to prevent it. His knowledge about the issue of marine pollution is truly impressive, 
along with being a very skilled skipper. Even the ones who had never been on a sailboat before 
felt very safe. 
 
I feel very fortunate and grateful to have been a part of this project and organisation, and I can 
not recommend it enough. 
I will definitely return some day. 
 
 

https://www.workaway.info/en/workawayer/JLautmann
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Left by Workawayer (Anna) for host 
Somehow was lucky enough to be a part of this project in beautiful Norway! AMAZING! 
We spent the time clearing plastic mostly from the fishing industry different islands, stayed in 
amazing local cabins, made stick bread (WOOP) cold water swimming and hunting pianos. 
Rolf is a fantastic teacher, kind person and a great laugh. He makes sure that everyone is taken 
care of while multi-tasking like a environmental ninja with social media and organising. He is 

https://www.workaway.info/en/workawayer/annalockhart95
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extremely passionate and dedicated, and sees the bigger picture which makes this organisation 
so important and inspiring. 
It was inspiring to be a part of something actually reacting productively to what can be an 
overwhelming crisis. I learnt a lot from Rolf in a very short time and am deeply grateful. (Plus I’m 
scarily strong now for a small Irish girl) 
 
We worked hard outdoors wrestling net dragons, carrying the bags back to the containers on 
land, doing some photography and filming etc. If you love the outdoors and getting fit you’ll have 
enjoy it immensely, Norway is beautiful and though the work is physical you have plenty quality 
time to recover. We liked to swimming in the ocean, go pub, or just play cards! I learnt so much 
from the other volunteers shoutout Matthias, Maine and Kevin, each with their unique 
perspectives and experiences. 
 
My advice would be to learn about boat knots before you come, stay for at least a month and 
make the most of it, you are a part of the plastic picking revolution! I see this organisation as a 
model for a global movement. It has huge character and vision! Leaving incredibly inspired and 
eager to return. Can't recommend it enough. 
 
Thankyou! Anna aka wild Irish :shamrock: 
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Left by Workawayer (Ela) for host 
It's hard to put experience like this into words. I think it is one of the best, most unique, 
interesting, crazy workaway you can find and I'm a such a lucky woman that I was able to work 
with you. 
 
Work is not easy at all, first days I was working on a small boat Dori with captain Trond and two 
other girls, we were picking up the 70-120kg bags just by ourselves. After a week the sailboat 
Ellen and some more volunteers came, so we thought it will be easier… It wasn’t really, we just 
picked up much more bags. Bags are heavy, weather in Norway is cold, we were wet, dirty, 
sweated… and deadly tired every single day. 
 
But what made all those tired and hard days a great experience was the amazing people there, 
not just the ones in charge but all the volunteers as well. It felt like a big family, sleeping in 
double cabins, eating, working, cooking, shopping food, watching movies, spending free time, 
24/7 together. And something for ocean lovers, sailing is an amazing experience. And sailing in 
Norway is crazy amazing experience! Norwegian ocean is absolutely beautiful and with the 
mountains all around the views are just unreal. It was a blessing to work in such a beautiful area, 
but so sad at the same time, that we had to be there not to admire landscape but clean up tones 
of plastic. 
 
I am very happy I could help a bit with photography, I have some experience with it and It really 
made me so happy when I saw how much you appreciate my work and my help. It was 
challenging, yes, to taking photos and working as much as others at the same time, plus 
choosing /editing phots late at night, sometimes still early in the morning. But I really enjoyed to 
help a bit more and that you let volunteers help our own way and add some new ideas. 
 
For me it was a dream to travel with a sailboat since childhood and I think when I didn’t even 
apply but you crossed my path when I was hiking through Lofoten islands, it was just meant to 
be. When I left, I spend two days in Trondheim before my flight and first thing I did was to go to 
the harbour and watch sailboats for hours. During my flight I decided to make a license for a 
sailboat maybe even for skipper one day xD. It's that amazing feeling of waves carrying you, 
wind in your hair, feeling of eternal freedom and I felt really strong connected to the ocean and 
nature that you can’t feel on the big boats, or maybe not any other kind of boats. I never wasn’t 
sea sick as well and it was my first time on the sailboat ;). Mine two weeks there were so too 
short, I just slowly learned what each rope is for. To leave a sailboat, both captains Trond and 
Borje (sadly haven’t met Rolf because he was on “vacations”-I really don't think these guys still 
know what an actual vacations are-) and all the volunteers, was the hardest thing on my entire 
journey. 
 
This is a beautiful experience that is making something great for our Earth. All the captains and 
the ones in charge should be a model to the world, how much just a few people can achieve by 
working hard and believing in a good work. There is your soul and your hart in the organization 
and even sometimes when it was hard for all of us, we were counting ourselves as a very lucky 
volunteers that was able to come here and help you change our planet. 
 
Thank you so much for everything, you gave me much more than you think :) 
Ela 
 
 
 

 

https://www.workaway.info/en/workawayer/Northstorm


Levende Hav Rapport 2019, side 86 av 101 

 
Left by Workawayer (Anne-Kirsti) for host 

My time at the sailboat with Rolf (the host/skipper) and the other volunteers was amazing. Living 
on a sailboat truly is an eye-opener for how simple and good life can be, just with what you have 
there, the nature and the people around you. It is almost impossible not to make friends, and I 
know I will have friends for life from ITSB. 
 
The project, picking plastic from all the small islands, is hard work, but it is also very interesting 
and sad to see how much there actually is and how needed it is that this is being done. When I 
was there we also did several presentations at schools to spread the information. 
 
I am very greatful that I got the opportunity to be a part of this inspiring organisation. I have 
learned so many things from Rolf, the other volunteers, workers and locals, about plastic in the 
ocean and sailing, and also about the world and myself. I know I am not finished with In The 
Same Boat. 
 

 
 
 

Left by Workawayer (Marie) for host 
Where should I even begin ? I first went there last year during the month of August as my first 
workaway, only to go back this year in Spring for a few months because I just could not get 
enough ! 
Rolf is one of the most genuine person I know. Always busy, he always has a camera in one 
hand, and he's also really productive and full of ideas, full of love and passionate about the 
projects he has. His passion for sailing is huge and any volunteer wanting to learn about it would 
be blessed to have such a good teacher ! 

https://www.workaway.info/en/workawayer/annekirsti
https://www.workaway.info/en/workawayer/mariesmind
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The organization has come such a long way, and just between the two periods of time i've been 
there, it has grown so so much ! It definetely allows the volunteers to bring lots of new ideas and 
passion into each new projects, with more working boats to help with the bags, and more people 
in the team. 
 
Concerning the daily work, there is not a day that ressemble the other. You will mostly always be 
part of an amazing international crew on an awesome boat like I had the chance to experience, 
and spend a few hours a day depending on the weather (damn storms and snow !) picking up 
garbage on the beautiful islands and beaches of Norway. You will meet locals in different cities, 
kids at school or during a clean-up operation, and you will have the chance to make an impact 
around you concerning the protection of the environment. 
Being dirty should not be an issue for you, but when you look around and after you finish picking 
almost everything and you gather around good food, the reward is amazing ! 
Living on a boat is also such a special experience. You should definetely love to be around 
people, as you will mostly be surrounded by them all the time. It usually shows when you all 
leave the boat to go somewhere and yet you all stay together as a "pack" that can hardly be 
separated... But that said, you will always have people to play games with, watch a movie on 
Netflix, go on a hike, do SUP, cook good food or just hang around with ! 
 
I met so many amazing locals, was rewarded by so much kindness, and definetely made friends 
for life. I am not sure that sailing is what I am good at, but I am extremely thankful to have had 
the opportunity to learn that new skill ! Picking garbage can be hard work some days, and it can 
also be hard mentally, as it can sometimes feel overwhelming. But, beside getting amazing 
muscles, you will always feel supported and feel/see how much what you do there is important. 
Anyway, words are not enough for how much this experience has taugh me on a personal level. I 
will definetely come back, and I am sure that the organization will be even bigger and still full of a 
bunch of amazing and passionate people ! 
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Left by Workawayer (Cherie) for host 
This was one of the best experiences I've ever had! I sailed with the organisation for two months 
in the autumn, and was extremely sad to leave. Rolf is an incredibly talented guy, who is happy 
to teach you anything you want to know. Very safety conscious whilst on board - and a very good 
cook! You can get involved in producing videos to promote the company if you want to. If you're 
not prepared to get your hands dirty, this isn't the place for you, as there were days spent up to 
our elbows in plastic litter, mud and rain. But for those willing to muck in, there is plenty of time 
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for other things and the opportunities are endless! Highlights of the trip were: seeing the Northern 
lights out at sea, hiking mountains in Nesna in the snow with a flask of hot chocolate, tacking to 
catch the wind, spotting eagles in the fjords, making endless amounts of waffles! The list could 
go on - the trip is really what you make of it, a positive attitude can go a long way. Make sure you 
pack light as there isn't much space for luggage and you won't need a lot of clothes. I met the 
most wonderful people on my trip - don't miss out on this opportunity! 
 
 

Left by Workawayer (Ian) for host 
This Workaway host’s profile doesn’t do the excellence of this host justice! This is an experience 
like no other. You’ll really embrace the ocean and make a difference while being here. I stayed 
for 6 months and made hundreds of fantastic memories. I remember exploring small charming 
islands with only a few hundred inhabitants, crazy soaring mountains, glacial winds rocketing 
through the fjords, the midnight sun, free-diving and paddle-boarding, and blaring Pirates of the 
Caribbean while we’re keeling. There will also be opportunities to do other things besides sail 
and clean; go for hikes; experience traditional Norwegian food; go to some bars; and go visit 
fellow environmentalists! Though you’ll do tough and dirty work, the boat itself is very clean and 
safe. Safety and living standards are very, very high here. You will feel at home. 
 
If you WANT to, you can help out with your own specialized skills, in addition to normal tasks. For 
example I enjoy writing, so I made scripts for the videos, and narrated them. Others have done 
photography, done free-diving to fish, and more- you should really grow and have fun here! If you 
stay on Live, you’ll be (you may stay on another boat) with Rolf, the skipper, who’s a very 
intelligent, talented, easy-to-be-around individual. He’s a professional 
photographer-turned-environmentalist sailor, so he has quite a few interesting stories you should 
press him to tell you. Thanks Rolf! 
 
This is a great opportunity to see more than just one place in Norway, since you’ll sail all over the 
place, in the company of patient, friendly people (your skipper and fellow crew) :). You’ll also get 
to know other international volunteers better than you otherwise might since you’re on a boat 
together all the time- it’s super cool. 
 
If you’re looking for a truly unique experience in a REMARKABLY beautiful country, doing 
important work, you should definitely reach out to these fantastic people. 
 
 

Left by Workawayer (Sterre) for host 
I stayed more than three months with ‘In the same boat’ and I had an amazing time. I was a 
crewmember on two different boats, both with great captains. The first one in the Oslofjord and 
the second in Helgeland. Both areas were very different, but great in their own way. Norway is a 
beautiful country and I enjoyed the nature. I was able to make some hikes and that was 
absolutely incredible. In total I got the opportunity to visit more than 15 places. Every time we met 
a lot of locals, which was really interesting. I helped with a lot of clean-up operations, which was 
rewarding work to do, but it was also sad to see the amount of plastics along the coastline. The 
atmosphere on board was great and I had a lot of fun with the other crewmembers/workawayers. 
Apart from plastic picking I also learned a lot about sailing. And it was interesting to see the 
captain making videos about our activities and the organisation. I’ve experienced so many 
different things, that it is impossible to tell about everything. Thank you so much! 
 
 

 

https://www.workaway.info/en/workawayer/ianjgrace
https://www.workaway.info/en/workawayer/Stjerne
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Left by Workawayer (Ingrid) for host 
I loved my time here. It was my first workaway experience and I stayed with the organization for 
3 weeks :) the first week we were able to sail to 4 different towns along the coast of Norway, and 
the bonding as a crew that we experienced was incredible. I learned how to pick marine plastics 
from the beaches, how to sample for micro plastics, and also was able to be part of an incredible 
video the captain made to spread awareness about marine plastics and the organization. During 
my time I was also able to give a presentation at a sustainability retreat for high school students 
which was an extremely educational opportunity for me. Overall, I left this workaway experience 
with many fond memories and new information that I can use in my own search for jobs :) 
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Vedlegg 3 
Beskrivelse av områdene vi har ryddet 
Dette er mer utfyllende beskrivelse av områdene vi har jobbet, med fokus både på det 
praktiske rundt ryddingen og på omgivelsene, dvs. sosiale forhold, fasiliteter, servicetilbud, 
og andre faktorer som har betydning for helheten av operasjonen. 

Helgelandskysten 

Området er preget av tallrike øygrupper (archipelagos), som totalt utgjør mer enn 30 000 
øyer, holmer og skjær, hvorav ca. 12 000 er definert som øyer.  Å ferdes i farvannet krever 
oppdaterte detaljerte kart og gode kunnskaper om sjøfart. Samtidig fungerer den spredte 
skjærgården som en beskyttelse mot storhavet, og gjør en stor del av øyriket lett og trygt 
tilgjengelig for strandrydding. 
 
De tallrike øyene fungerer nærmest som en sil for marint avfall som kommer oppover med 
havstrømmene, samtidig som stor næringsaktivitet i de havbaserte næringene gir 
omfattende lokal forsøpling. 
 
Området er relativt øde og spredt befolket, med til sammen ca. 85 000 innbyggere, hvorav 
ca. 20 000 bor ute langs kysten. Samlet areal for området er 18 835 kvadratkilometer og 
området strekker seg fra Namdalen og opp til Saltfjellet, fra kysten og inn til 
svenskegrensen. 
 
For nordmenn flest og i utlandet er nok Helgelandsområdet mest kjent for Svartisen, 
Grønligrotta, Satlfjellet, Polarsirkelen og kanskje Træna eller Trænstaven, som ofte er nevnt i 
værmeldingen, og i senere tid i forbindelse med oljeboring på Trænarevet. 
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Lilla markering = Helgeland. Fra Bindal i sør til Kunna og Saltfjellet i nord. 
 
Gjennom sesongen har In The Same Boat hatt tilhold på følgende steder på Helgeland: 

- Nesna 
- Onøy/Lurøy 
- Selsøyvik 
- Sleneset 
- Gåsvær 
- Åsvær 
- Lovund 
- Træna 
- Sandnessjøen 
- Solfjellsjøen på Dønna 
- Herøyholmen 
- Brasøy 
- Nes på Vega 
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Sleneset og Solværøyene, flere opphold 11. mars - 14. oktober 

Sesongen startet på Sleneset og Solværøyene, et kjent fugleområde med stor forekomst av 
Hubro. Planen var å bruke mars på Sleneset og jobbe frem til 15. april, som er fredningsdato 
for vernede områder i nærheten av Sleneset.  
 
Selve oppstarten ble noe forsinket på grunn av overraskende snøfall utover i mars. Vi 
gjennomførte aksjoner gjennom hele mars,  men kunne i praksis ikke gjøre fullverdig 
rydding, da en del objekter fortsatt var frosset fast i isen og mye var dekket med snø, 
spesielt små objekt. 
 
Mens vi ventet på at snøen skulle smelte brukte vi et par uker i Sandnessjøen, der vi ryddet 
moloen i byhavna og tok i mot den nye ryddebåten vår, en Arronet 23.5 SPR, som gjorde det 
mulig å komme seg litt lenger ut i skjærgården i Alstahaug. 
 
Mot slutten av mars var snøen borte, og vi dro tilbake til Sleneset vi fant store mengder 
avfall. Sesongen var endelig skikkelig i gang. 
 
Etter en dialog med lokale fuglevoktere, fylkesmannen og Naturvernforbundet ble vi 
imidlertid nødt til å forlate Sleneset.  
 
Det var ingen konsensus mellom de lokale fuglevokterne, fylkesmannen og 
Naturvernforbundet om hvor og når det var greit å rydde med tanke på risiko for å forstyrre 
fugl tidlig i hekkesesongen. Fuglevokteren anviste trygge områder, fylkesmannen ville ikke 
uttale seg og Naturvernforbundet truet med anmeldelse om vi fortsatte ryddingen, selv om vi 
jobbet utenfor verneområdene og før 15. april. 
 
Vi hadde ingen intensjon om å risikere å skade fugl og heller ikke å komme i konflikt med 
Naturvernforbundet, så vi vurderte situasjonen slik at det var best å forlate området. 
 
Vi valgte å komme tilbake på høsten, nærmere bestemt 20. september, for å avsluttet det vi 
startet i mars, og fikk en fantastisk høst på Sleneset, der vi opererte både i skjærgården nord 
for Lovund, på Solværøyene og fugleværene på østsiden inn mot Lurøya. 
 
Det ble mange spennende opplevelser, og vi fant både sprengstoff og fosforgranat, som 
Kystvakten hjalp oss med å håndtere. 
 
 
Selsøyvik, 12-20. april 
Neste stopp ble Selsøyvik, et koselig handelssted i leia fra Rødøy og nedover mot Lurøy. 
Selsøyvik ligger mye nærmere fastlandet, og vi hadde forventet mindre forsøpling, men det 
skulle vise seg at mengdene var like store i dette området som lengre ut på kysten. 
 
Fra Selsøyvik kunne vi betjene et stort område både i Rødøy og Lurøy kommune, med blant 
annet skjærgården rundt Rødøyløva, Hestmannen og Nesøya. 
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Solfjellsjøen 25. april - 8. mai 
Etter et par uker på Selsøyvik valgte vi å dra til Solfjellsjøen på Dønna. Dønna er en stor øy 
og også en kommune, med stor aktivitet innen både fiskeri, oppdrett og jordbruk.  
 
Her fikk seilbåten vår Live selskap av en mindre seilbåt eid av en av våre frivillige med et 
engasjement langt utover det normale, og vi kunne øke bemanningen fra 5 personer til 8 
personer totalt, med frivillige og skipper. 
 
Vi gjorde avtale med eieren av en stor fabrikktråler om å bruke hans hjemmehavn for å lagre 
avfall, og dette skulle bli det første virkelig store depotet vårt i 2019. 
 
Det ble ryddet i et relativt begrenset område på vestsiden av Dønna, ut til Vandve, men den 
totale mengden som ble samlet inn nærmet seg raskt 10 tonn. Avfallet i området var preget 
av store og tunge objekter, båtvrak, deler av oppdrettsringer og jordbruksrelatert avfall. 
 

Herøyholmen, flere opphold fra 8. mai-20. juni  

Etter ca. 2 uker i Solfjellsjøen dro vi videre til Herøyholmen i Herøy Kommune.  Her satte vi 
fokus på øygruppen “Øksningan” som ligger ut mot storhavet, kun skjermet av Gåsvær og 
noen mindre holmer. 
 
Etter 4 uker i Øksningan hadde vi samlet ca. 25 tonn avfall i et stort depot, som ble et 
visualiserende eksempel på mengdene avfall som finnes ute i skjærgården.  
 
Det lokale engasjementet i Herøy var stort og vi fikk mange gode tips fra fastboende og 
spesielt fiskere, som var godt kjent i skjærgården. 
 
Sommeren nærmet seg, det ble varmere og kveldene ble lysere. Våre tilreisende 
internasjonale frivillige fikk mange fine opplevelser med pølsebål under kveldssola, fisketurer 
og gåturer på tindene i området. Dønnamannen ble blant annet besteget. 
 

Lovund, 20-27. juni 

Vi hadde en super uke på Lovund mot slutten av juni. Ettersom vi hadde litt for stort 
mannskap for tilgjengelige lugarer i seilbåt, fikk vi låne et sjøhus fra en lokal fisker, som satte 
pris på arbeidet vi gjør. 
 
Det var en del vind og vær som begrenset innsatsen denne uken, men vi fikk gjort en god 
innsats på øygruppene nord-øst for Lovund, der vi blant annet fant en av de alle verste 
søppelvikene vi har sett. Her kunne vi bokstavelig talt fylle sekkene med spade. 
 
Lovund er et spennende lite samfunn med 500 innbyggere og en gjennomsnittsalder under 
30, stor skole og barnehage, og stabil vekst forankret i Nova Sea og Lovundlaks. 
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Onøy/Lurøy, 27. juni-5. juli 

Basert på observasjoner av store mengder avfall gjort i 2017 og 2018 hadde vi store 
forventninger til å finne mye i dette området. Det skulle imidlertid vise seg at to lokale helter, 
en av dem ansatt i Nova Sea som røkter og den andre pensjonist, alene hadde ryddet store 
deler av “søppelvikene” i området.  
 
Vi brukte et par dager på befaring og ryddet de ytterste holmene som de lokale rydderne 
ikke hadde kommet til.  
 
Avfallet vi samlet inn ble forsøkt levert inn via Helgeland Avfallsforedlings (HAF) 
strandavfall-container utenfor kommunehuset på Onøy, men vi måtte velge en egen 
transport, da Lurøy Kommune ikke aksepterte at avfallet stod lagret utenfor HAFs container 
noen dager mens vi ventet på lastebil. Containeren var full. 
 
For å løse situasjonen flyttet vi avfallet 10 meter og inn bak gjerdet til Nova Seas 
supply-havn, etter avtale med Nova Sea, og avfallet ble senere hentet av innleid lastebil. 
 
Oppholdet på Onøy/lurøy ble rolig, både på grunn av liten tilfang av avfall og en del dårlig 
vær, som gav mulighet for noen velfortjente og nødvendige kontordager. 

Træna, 5-15. juli 

Deretter gikk turen Træna og vi startet forberedelsene til Trænafestivalen, der vi både skulle 
arrangere ryddeaksjoner med festivaldeltakerne og hjelpe til med avfallshåndteringen på 
selve festivalen. 
 
Arbeidsbåtene våre gikk i skytteltrafikk ut i øyriket under selve Trænafestivalen. Interessen 
for å være med ut var stor. Avfallet som kom inn ble sortert og stilt ut ved veien inn til 
festivalområdet, og mange festivaldeltakere deltok i plukkanalyse på Ocean Litter Lab. 
 
Trænafestivalen har blitt et fast besøk for In The Same Boat, og vi jobber med årlige 
forbedringer og utvikling av avfallssystemene på selve festivalen. 
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Åsvær, 3-12. august 

Første destinasjon etter en kort sommerferie ble Åsvær, som ligger sør for Lovund og vest 
for Dønna. 
 
På grunn av mangel på gode brygger i 
Åsvær, valgte vi å låne et sommerhus og 
dro utover med bare arbeidsbåt, mens 
seilbåten lå igjen på Nesna.  Åsvær er et 
av de mest forsøplede områdene vi har 
ryddet, der nesten hver eneste holme har 
forsøpling.  
 
Øygruppen består av 365 øyer, der er 
ingen fastboende og bare noen få 
sommerhus/hytter.  
 
På Åsvær fant vi to sau fanget i garn, som 
fortsatt levde. Sauene ble kuttet løs, og vi 
håper de ikke hadde tatt skade av å sitte 
fast. 
 
En av våre frivillige måtte uventet forlate 
oss på Åsvær grunnet sykdom, og ble 
hentet av ambulansebåten, uten stor 
dramatikk. Sykdomstilfellet hadde 
oppstått før den frivilliges ankomst til Norge, og hadde dessverre utviklet seg negativt under 
oppholdet hos oss.  
 
Lærdommen av dette er at vi må stille større krav om egenmelding om helsetilstand. 
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Gåsvær. 20.-29. august 

Over en periode på ca. en uke manglet vi skipper til seilbåt og arbeidsbåt. For å holde våre 
langtidsfrivillige i aktivitet leide vi en rorbu på Gåsvær, der man til fots kan nå store 
forsøplede områder. 
 
De frivillige ble utstyrt med alt de trengte av mat og sikkerhetsrutiner, inkludert mulighet for å 
kontakte hjelp direkte, dersom det skulle oppstå en akutt situasjon, og ble “forlatt” på 
Gåsvær mens vi ventet på at våre skippere skulle være på plass igjen. 
 
Det ble ryddet et stort antall depot på få dager, og de langtidsfrivillige fikk en opplevelse for 
livet, med mye spennende vær, langt utenfor allfarvei. 
 
Et stykke ut i oppholdet ble en av våre skippere ledig, og dro utover til Gåsvær med en liten 
arbeidsbåt, slik at man også kunne rydde utenfor øya der rorbua lå. 

Vega, 4. september - 1. november 

På tampen av sesongen leide vi en ekstra “boligbåt” og la opp til en intens innsats på Vega, 
med base rett ved Vega Verdensarvsenter.  Vega-teamet hadde et opphold mens de hjalp til 
med avslutningen på Sleneset og hentet depot på Åsvær, men kom tilbake til Vega igjen 
siste halvdel av oktober, da vi ble tilbudt gratis leie av et sommerhus.  
 
Området bød på mye spennende vær, men vi fikk både gjort omfattende rydding og hentet 
store depot fra lokale ryddere, blant annet fra årets strandryddeprosjekt i regi av Vega 
Verdensarvsenter. 
 
Vegaøyene er kjent for å være et vanskelig og komplekst farvann, med mange grunner, 
skjær og samtidig grov sjø fra storhavet. Vi måtte fortløpende korrigere planene ut fra vær og 
vind, men fant alltid et område som passet til forholdene. 
 
Spesielt spennende var det å rydde på Søla, en øy som har form som en vulkan, med 
rullestein langs hele sjøkanten. Søla er et uendelig ryddeprosjekt, der det er utfordrende å 
komme til de store mengden plast som ligger fast mellom rullesteinene. 
 

Brasøy, 1-15. november 

Sesongavslutningen ble et 2 ukers opphold på Brasøy, midt mellom Dønna og Vega. 
Lokalebefolkningen i regi av Naturvernforbundets lokallag, hadde samlet inn penger for å 
dekke leie av sjøhus til oss, slik at vi kunne bo noenlunde varmt og komfortabelt sent på 
høsten, og vi fikk også bruke en private brygger, både for arbeidsbåtene våre og til å lagre 
innsamlet avfall. 
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Allerede i løpet av de første dagene på Brasøy kom det snø, og det var minusgrader under 
stort sett hele oppholdet.  
 
Vi fikk likevel gjort en god del effektiv rydding, blant annet ved å kjøre ut til de ytterste 
holmene på Lånan, der snøen blåste av igjen.  Her konstaterte vi at det er enorme mengder 
avfall som gjenstår å rydde, og vi bestemte oss for å starte opp 2020-sesongen nettopp på 
Lånan, før fuglene kommer. 
 
Lånan er kjent for en mange hundre år gammel tradisjon med innsamling av dun fra ærfugl, 
og området er også vernet. 
 

Sandnessjøen 

Gjennom hele sesongen har vi sporadisk vært innom Sandnessjøen. Her har vi fått utført 
service på båter, vi har handlet proviant og vi har deltatt på events, seminar og møter. 
 
Et av høydepunktene i Sandnessjøen var VM i krabbefiske og sjømatfestivalen, der vi fikk 
mulighet til å lage en kunstinstallasjon med marint avfall på fiskegjel midt i sentrum, og ble 
midtpunkt i hele arrangementet. Vi ble også tildelt inntektene fra arrangementets 
tradisjonsrike auksjon. 
 
Vi var også tilstede i Sandnessjøen under den årlige store landbruksmessen, der vi fikk vist 
fram hva vi finner i skjærgården og snakket med mange bønder fra området. 

Troms og Finnmark, toktet i august/september 

 
17 .juli startet Dory med skipper og en frivillig på Troms/Finnmark-toktet, med avreise fra 
Helgeland via Bodø. 
 
Turen gikk over til Lofoten, hvor vi med lokale frivillige fikk hentet inn 43 av 116 innmeldte 
bigbags fra depot innsamlet av prosjekt gjennomført av LAS og Clean Up Lofoten 
 
24.juli gikk toktet videre til Tromsø sammen med MS Miljødronningen og seilbåten S/Y Ellen. 
I Tromsø hentet vi depot innmeldt av Bo Eide og brukte ledig tid på å rydde Musvær for ca. 3 
tonn avfall. 
 
29-31. Juli ble brukt sammen med SOMM for utredning og dokumentasjon av uthenting av 
inngrodd og vanskelig tilgjengelige nett på Grøtøya 
 
Vi var heldige med været i hele perioden i Troms, men likevel førte tungsjø fra storhavet til 
utfordringer flere steder. Selv så lite som 40 cm dønninger med 12-15 sekunders perioder 
gjør at man må velge sted for strandhogg med omhu. 
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2-7. august ble brukt på Sørøya for innhenting av innmeldte depot og rydding av 
Breivikbotten for ca 12 tonn marint avfall.  
 
Her ble vi godt mottatt av Ordfører og Bygdekvinnelaget som serverte vafler og kaffe til alle 
som ryddet. 
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På sørøya var det moderat til store mengder søppel i typiske søppelviker, men de fleste 
vikene ligger svært utsatt til, mot vest og nordvest. og her er nærmest alltid svell fra 
storhavet, med røft landskap og kystlinje og derfor større risiko for skader på arbeidsbåt. 
 

 
 
10- 20.august ble brukt med Kirkenes som base.  Her merker vi for alvor utfordring med 
dårlig infrastruktur.  Dieselfylling var avhengig av personell tilstede hos forhandler og bare til 
2 faste fylledager i uka.  
 
Lange avstander til ryddelokasjonene førte også til lang transporttid av personell og avfall og 
dermed mindre effektiv rydding pr. dag.  
 
Tilgang på kontainere var en utfordring i hele Finnmark.  
I Kirkenes regionen var det moderate mengder avfall og store avstander mellom 
søppelvikene. Mange områder hadde vanskelige tilgjengelighet.  
 
Vær og sjø var også utfordrende.  Selv i relativt vindstille vær var det mye svell fra 
barentshavet. Tungsjø fra “gammelt vær” henger gjerne igjen i flere dagerm så det er 
sjeldent rolige forhold. 
 
21-28.august -Vadsø gav oss utfordringer med svært langgrunne forhold, som gjorde 
ilandstigning og henting av depot utfordrende. I vadsø var det i tillegg utført en god del 
rydding av lokale ildsjeler, så vi måtte langt av gårde for å finne forsøplede områder. Dette er 
selvsagt positivt, selv om det ble lengre transportetapper for oss. 
 
30 august - 6. september var vi i Vardø. 
Her er strandlinjen enda røffere og dårlig oppdatert kartinformasjon stiller krav om skjerpet 
oppmerksomhet og forsiktighet fra skipper! I tillegg var det mye svell som gikk inn i trange 
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dype fjellskårer, nettopp der avfallet samler seg. 
Makkaur nasjonalpark har for eksempel store områder med klipper på rekke og rad med 
store søppel ansamlinger som i stor grad krever personell med spesialkompetanse og 
klatreutstyr/sikringsutstyr.  
 

 
 
7-13. september var vi i Båtsfjord og fant også her moderate mengder avfall. Også her 
utfordrende kystlinje og  dårlige kart.  
 
17- 19. september besøkte vi Alta, der våre planer ble sterkt preget av en alvorlig 
helikopterulykke hvor flere ungdommer mistet livet. Det var selvsagt uaktuelt å gjøre større 
aksjoner eller mobilisering. 
 
Altafjorden virket indre forsøplet enn de områdene vi hadde ryddet lenger øst i Finnmark. 
 
21-23. september hentet vi inn flere innmeldte depot rundt Tromsø sammen med Bo Eide, 
og deltok i registreringsarbeid for HNR på Nipøya 
 
23-27. september hentet vi inn resterende innmeldte depot i Vesterålen og Lofoten. 
Her ble Miljødronningen svært nyttig i logistikken, og sparte tid i forhold til metoden som ble 
brukt på vei nordover. 
 
Bigbags ble hentet med Dory og losset over på Miljødronningen for transport til 
Leknesterminalen. 


