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Innledning 
 
Dette dokumentet er ment som et innspill 
fra foreningen In The Same Boat og 
Norges Miljøvernforbund, med et ønske 
om konstruktiv dialog. 
 
Vi opplever at temaet “hvem skal gjøre 
hva og hvem skal betale” i liten grad 
diskuteres åpent og konkret, men er en 
underliggende dialog i mange av foraene 
der strandryddemiljøet møtes, der man i 
det ene øyeblikket ønsker å koordinere og 
samordne, mens aktørene i neste øyeblikk 
går ut for å konkurrere i kampen om 
finansiering, som i begrenset grad har 
klare spilleregler.  
 
Aktørene har mange meninger og 
oppfatninger om hverandre, uten å virkelig 
kjenne hverandre og hvilke muligheter og 
potensial som finnes, og vi har en 
oppfatning av at strandryddemiljøet går 
glipp av naturlige og viktige samarbeid.  
 
Uten en klar struktur og rollefordeling, 
ender man opp med en konkurranse om 
finansiering og posisjonering som går på 
tvers av kategoriene av aktører og 
funksjoner. Eksempelvis kan et 
kunst-/kommunikasjonsprosjekt ende opp 
med å konkurrere med et profesjonelt 
strandryddeprosjekt, i samme utlysning. 
 
Konkurranse er sunt og vil fortsette å være 
et viktig virkemiddel for effektivisering og 
forbedring i strandryddemiljøet, men 
konkurransen bør foregå innenfor 
definerte oppgaver/roller innad i miljøet, 
slik Handelens Miljøfond til dels har 
praktisert den senere tid, gjennom 
spesifiserte utlysninger. 

Vårt ønske er at vi med dette innspillet kan 
bidra til en mer åpen og direkte dialog, der 
de sentrale aktørene i fellesskap kan bli 
enige om noen grunnleggende prinsipper 
og rammer for videre utvikling av 
strandrydding i Norge, og at vi dermed i 
større grad kan stå samlet for å få på 
plass de overordnede rammene.  
 
Vi tror bedre samhandling gjør det mulig å 
oppnå rammevilkår som ikke bare gagner 
hver enkelt aktør, men som viktigst av alt 
gagner ambisjonen og målet om å 
redusere marin forsøpling gjennom 
effektivisering av rydding og forebyggende 
tiltak. 
 
Både Samarbeidsarena for aktører som 
jobber med marin forsøpling (SAM) og 
SOMMs koordinerende samlinger er 
viktige møteplasser, og vi tror disse 
foraene er modne for å jobbe enda mer 
konkret og praktisk med samarbeid og 
samhandling. 
 
Vi er selvsagt klar over at både Senter for 
Oljevern og Marint Miljø (SOMM), 
Miljødirektoratet og andre aktører, både 
med mandater og formelt ansvar, jobber 
med utredning av de samme 
problemstillingene som vi tar opp her, og 
vi håper at vårt innspill blir tatt imot positivt 
og at vi kanskje kan tilføre kunnskap og 
stille noen gode og spørsmål. 
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DEL 1 
 
 
Hvem er aktørene? 
Det er etterhvert mange aktører som har meldt sin interesse i å drive med strandrydding i 
Norge og selv om spekteret i geografisk utstrekning, størrelse, organisering og ambisjoner er 
stort, kan vi dele inn i 5 hovedkategorier av aktører som står for en praktisk utførende rolle, 
og nevner som kategori 6 også premissgivere og finansiører. 
 
Det finnes flere aktører som kunne vært med i denne oversikten, f. eks. Kystvakten og 
Redningsselskapet, men i denne omgangen konsentrerer vi oss om det vi anser som 
kjernen av strandryddemiljøet som driver med praktisk strandrydding. Det betyr at 
forsknings- og konsulentmiljøer heller ikke er tatt med i oversikten. 
 
Vi går ut fra at de fleste som leser dette dokumentet allerede har en grunnleggende 
kunnskap om de forskjellige kategoriene av aktører og kjenner mange av de faktiske 
aktørene, så i beskrivelsen fokuserer vi på overordnede egenskaper, verdier og utfordringer 
som er relevante i forhold til strandrydding i praksis. 
 

1. Avfallsbransjen 

I strandryddesammenheng assosierer vi avfallsbransjen i hovedsak med interkommunale og 
kommersielle renovasjonsselskap som driver med logistikk og behandling av avfall. 
 
Det er mange år siden avfallsbransjen, og spesielt de interkommunale 
renovasjonsselskapene, begynte å forholde seg til mottak og håndtering av eierløst marint 
avfall, og i dag har mange aktører godt innarbeidede “prosjekt”, som i praksis er løpende 
tjenester for å støtte frivillige rydding og mottak av eierløst marint avfall. 
 
Til tross for dette er mottak av marin forsøpling fortsatt nesten utelukkende finansiert av 
prosjektbaserte tiltaksmidler omsøkt på årsbasis, delvis avhjulpet av refusjonsordningen, 
som heller ikke gir noen garanti om full kostnadsdekning.  
 
Kravene for å få utbetalt refusjon er strenge, og krever god dokumentasjon, dvs. at det vil 
være vanskelig å få refusjon, om man ikke har godt innarbeidede planer og rutiner for 
kundekommunikasjon, mottak, dokumentasjon og håndtering. 
 
Kostnaden for mottak og håndtering av usortert plastavfall ligger i Norge vanligvis på ca. 2 
kroner pr. kilo, og årlige innsamlede mengder innsamlet marint avfall har vært opp mot 2000 
tonn de siste årene, dvs. at den totale kostnaden for mottak begrenser seg til ca. 4 millioner 
kroner brutto.  



 
I den store sammenhengen er dette et svært lavt tall, og selv om innsamlet volum skulle 
både 2 og 3-dobles i årene fremover, burde det være en selvfølgelighet at avfallsmottakene 
får en garantert pris pr. kilo marint avfall de håndterer. 
 
Avfallsbransjen har primært stått for mottak og håndtering av avfallet som samles inn fra 
strandryddeaksjonene, men har noen steder også tatt på seg en større rolle med 
mobilisering og organisering, eksempelvis Clean Up Lofoten i regi av Lofoten Avfallsselskap 
(LAS) eller Rent Hav Helgeland i regi av Helgeland Avfallsforedling (HAF). 

2. Kystverket 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket driver også forebyggende arbeid for å redusere skadeeffektene ved 
akutt forurensning og skal medvirke til en bærekraftig utvikling av kystsonen. 
 
Tilstedeværelsen langs kysten er stor, blant annet i forbindelse med vedlikehold av farleder, 
fiskerihavner, fyr og merketjenester. 
 
Kystverket har engasjert seg i kampen mot marin forsøpling, men enn så lenge uten et 
formelt ansvar, mandat eller budsjett til å fokusere på marin forsøpling. Kystverkets 
beredskap mot akutt forurensning er ikke et virkemiddel som kan brukes til strandrydding, og 
evt. fremtidig innsats til strandrydding krever derfor tildeling av prosjektmidler og/eller 
tildeling av oppdrag gjennom statsbudsjettet. 
 
Kystverket sitter på en flåte med mange tekniske fartøy for anleggsarbeid på sjøen og 
sertifisert personell i et bredt spekter av fagområder og kompetanse, fra kartverk og 
administrasjon til elektrisk installasjon og maritimt personell. 
 
Kystverket har gjort forsøksprosjekt på rydding i utilgjengelige områder og har selv uttalt at 
de som miljøetat jobber for en ren og ryddig kystlinje, og at å fjerne plastsøppel ligger 
naturlig til Kystverkets visjon om å utvikle Norges havområder til verdens sikre og reneste. 

3. Skjærgårdstjenesten og friluftsrådene (Friluftsrådenes Landsforbund) 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har siden 60-70 tallet arbeidet mot marin forsøpling 
gjennom medlemsfriluftsrådene. Dette arbeidet er gjort blant annet gjennom forvaltning og 
drift av offentlig sikrede friluftsområder og spesielt gjennom skjærgårdstjenesten, som har 
opparbeidet kunnskap, erfaring og metoder innen logistikk og tekniske operasjoner på sjøen.  
 
Skjærgårdstjenesten, i regi av friluftsrådene og kommunene, disponerer i dag mer enn 40 
fartøy og driver i utgangspunktet med renovasjon og skjøtsel i de mest brukte 
friluftsområdene, og har engasjert seg i tiltak mot marin forsøpling, noen steder mer enn 
andre. 
 
  



FL har sammen med i Hold Norge rent vært en del av strandryddemiljøet helt fra starten, 
med fokus på koblingen mellom frivillig dugnadsinnsats og friluftsrådenes arbeid og 
funksjon.  
 
Etter at marin forsøpling har kommet høyt på den politiske dagsorden, er friluftsrådenes og 
skjærgårdstjenestens innsats og engasjement forsterket, og FL har gitt et klart signal om at 
de ønsker å videreutvikle skjærgårdstjenestens oppgaver til å omfatte et større ansvar for 
opprydding av marin forsøpling og for å utvide tjenesten nord for Møre og Romsdal. 
 
Friluftsrådene og skjærgårdstjenesten har kompetanse, lokalkunnskap, mannskap, båter og 
utstyr til å bistå, koordinere og støtte dugnadsbasert strandrydding, og til å hente og levere 
innsamlet avfall, også på en del steder som er vanskelig tilgjengelig for den lokale 
frivilligheten.  
 
Skjærgårdstjenesten har en etablert og velfungerende spleiselagsmodell for finansiering, 
blant annet gjennom medlemsavgift fra kommunene basert på innbyggertall, men baserer 
seg også på midler fra de forskjellige fondene og støtteordningene for tiltak mot marin 
forsøpling. 
 
FL uttaler selv at kompetanseformidling fra eksisterende skjærgårdstjeneste til nye regioner 
er en viktig del av FLs arbeid, og det er viktig å bidra til erfarings- og kompetanseformidling 
mellom friluftsrådene, frivillige, kommuner, avfallsselskap, andre lokale krefter på kysten 
samt profesjonelle ryddekrefter. 

4. Aktører som driver med profesjonell rydding 

Det er ikke mange aktører som driver med profesjonell rydding i dag, og med fare for at det 
finnes aktører vi ikke kjenner til, begrenser dette seg i dag til Salt Life AS (eid av Norges 
Miljøvernforbund og In The Same Boat), Eider AS (Mausund Feltstasjon) og Oppdretternes 
Miljøservice AS. 
 
NB: Kystverket, skjærgårdstjenesten o.l. opererer teknisk sett også profesjonelt, ut fra 
pålagte krav om HMS, sjøfartsloven osv, men de er i dette dokumentet skilt ut i egne 
kategorier, ettersom de opererer etter helt andre rammevilkår enn de frittstående 
profesjonelle aktørene. 
 
Salt Life AS opererer nasjonalt med mobile baser og er 100% dedikert tiltak mot marin 
forsøpling, mens de to andre opererer på kommunalt nivå med faste baser og har 
strandrydding som en del av sin virksomhet. 
 
Alle tre har fast ansatte, egne fartøy og opererer ut fra gjeldende lovkrav for å drive 
kommersiell virksomhet på sjøen. Se også forklaring på “profesjonell strandrydding” under 
eget punkt: Kompetansekrav, profesjonell strandrydding. 
 
Salt Life har vært teknisk operatør for foreningen In The Same Boat siden 2017 og sammen 
med Miljødronningen også for Norges Miljøvernforbund i 2019. 
 
For alle som har fulgt med utviklingen til In The Same Boat og de resultatene man har skapt 



mhp. volum og mobilisering, er det altså Salt Life AS som drifter fartøy og har det formelle 
ansvaret for HMS, arbeidsgiverforhold, og andre juridiske forhold. 
 
M/S Miljødronningen som eies av Norges Miljøvernforbund, har også i tidligere år operert 
selvstendig og profesjonelt med strandrydding, og inngår nå i samarbeidet med Salt Life AS 
og In The Same Boat. 
 
Mens Salt Life (gjennom samarbeid med In The Same Boat) har benyttet seg av 
langtidsfrivillig arbeidskraft til selve plukkejobben, har Eider hatt ordinære ansatte, mens 
Oppdretternes Miljøservice har leid inn ungdom på sommerjobb. 
 
Uavhengig av hvordan strandrydderne har vært engasjert, har alle disse aktørene oppnådd 
svært gode resultater målt i innsamlede volum. 
 
Spesielt Salt Life og Eider har også jobbet med kartlegging, metodeutvikling, kommunikasjon 
og holdningsskapende arbeid, med besøk på skoler, seminarer, innhold på sosiale medier, 
m.m. 

5. Miljøorganisasjoner og andre ideelle aktører 

Miljøorganisasjonene kjennetegnes med at det drives ideelt arbeid innen miljøvern der marin 
forsøpling gjerne er et av mange satsningsområder. Enkelte aktører gjør store prosjekt, f. 
eks. Norges Miljøvernforbund, Naturvernforbundet, Kystlotteriet og Miljøstiftelsen Elv og 
Hav. Noen få organisasjoner er 100% dedikert marin forsøpling. 
 
Hold Norge Rent er en sentral aktør i denne kategorien, og jobber med et stort spekter av 
aktiviteter fra tilrettelegging for frivillighet til kartlegging og forebyggende arbeid. Hold Norge 
Rent har vært et koordinerende organ som har bidratt til samhandling og utvikling av 
strandryddemiljøet i Norge, og er det fortsatt, selv om både SOMM og fylkesmennene blir 
overført formelt ansvar for koordinering og rådgivning. 
 
Den store mengden av miljøorganisasjoner og lokale lag og foreninger driver først og fremst 
med mobilisering og kommunikasjon, men i noen tilfeller også tekniske operasjoner, 
eksempelvis Norges Miljøvernforbund med M/S Miljødronningen. 
 
Det har de siste årene blitt etablert stadig flere ideelle organisasjoner som er 100% dedikert 
kampen mot marin forsøpling. Eksempler på slike er Clean Shores Global, In The Same 
Boat og Nordic Ocean Watch. 
 
Organisasjonene benytter seg av et bredt spekter av finansieringskilder for å dekke sine 
aktiviteter og tiltak mot marin forsøpling, fra medlemsavgift og salg av merchandise til 
omsøkte midler og sponsormidler. 
 
Til inspirasjon: Den internasjonale aktøren 4Ocean driver omfattende ryddeaktivitet i flere 
verdensdeler og er i dag verdens største dedikerte aktør som driver med profesjonell 
strandrydding med frivillig arbeidskraft. De disponerer en stor flåte av tekniske fartøy med 
profesjonelle skippere, utelukkende finansiert gjennom salg av merchandise, dvs. armbånd 
av resirkulert havplast, caps, t-shirts, o.l.  



 
 
6. Premissgivere og finansiører 
Videre i dette dokumentet fokuserer vi på de utførende aktørene, og vil ikke omtale 
premissgivere og finansiører utover å nevne kort de viktigste aktørene som til syvende og 
sist i stor grad vil legge grunnlaget for de utførende aktørenes eksistens: 
 

Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM) Kompetanse, forskning, 
tilrettelegging, nasjonal 
koordinering. Finansiering? 

Miljødirektoratet Finansiering, rammevilkår, 
lovverk og forskrifter ifb. 
avfallshåndtering. 

Fylkesmannen Koordinerende på fylkesnivå. 
Tillatelser, konsesjoner, o.l. 
Kontrollmyndighet. 

Handelens Miljøfond Finansiering med koordinerende 
rolle i samarbeid med 
fylkesmennene. 

Sparebankstiftelsene, andre stiftelser, 
filantroper, div. private fond 

Finansiering uten ønske om 
styring/kontroll over 
ryddemiljøet, men samtidig klare 
forventninger om gode 
resultater. 

SNO, NOF, NZF, m. fl. Diverse fagmiljø og 
interesseorganisasjoner som 
sitter på relevant 
spesialkompetanse 

 
For oss er det noe uklart hvordan Miljødirektoratet og SOMM vil fordele ansvar og oppgaver 
relatert til strandrydding, men vi har skjønt at operative forvaltnings oppgaver skal legges til 
SOMM og fylkesmennene, og regner med dette blir tydeligere etterhvert. 

 
Vi ser klart hvor sterkt de store finansiørene påvirker retningen til ryddemiljøet, uavhengig av 
instansene med formelt, faglig og koordinerende ansvar, f. eks. SOMM og Miljødirektoratet. 
HMF har i så måte inntatt en sterkt styrende rolle. 

 
Vi ser på HMFs samarbeid med fylkesmennene i denne sammenhengen som positivt, fordi 
fylkesmennene, som har et offentlig forvaltningsansvar, også kan støtte seg til SOMM, 
Miljødirektoratet og andre fagmiljø samt føringer fra departementsnivå.  

 
Denne strukturen gir grunnlag for en helhetlig tenkning og en tydelig retning for tiltak mot 
marin forsøpling i Norge. 
 



 
 
Det grunnleggende behovet 

Hva skal ryddes? 

Behovet for operasjonelle tiltak mot marin forsøpling kan deles inn i tre kategorier: 
 

1. Rydding av historisk avfall 
2. Vedlikeholdsrydding 
3. Praktisk forebygging (f. eks. forbedret renovasjonstilbud i utilgjengelige områder) 

 
I løpet av noen år vil forhåpentligvis mye av det historiske avfallet, som har samlet seg opp 
langs strandlinjen gjennom mange tiår, være fjernet, slik at behovet for løpende rydding går 
ned. En stor mengde gammelt avfall er samtidig i rotasjon i havmassene, og vil nok ende 
opp på land i mange tiår fremover. 
 
Det er et anerkjent problem at mange steder mangler fullgode renovasjonstjenester, og vi 
har definert inn “praktisk forebygging” som et av arbeidsområdene som kan dekkes av 
tjenester fra de samme aktørene som driver strandrydding, siden de tekniske ressursene 
som kreves er overlappende og den direkte effekten av gode renovasjonstjenester er en 
reduksjon av avfall på avveie. 
 
Det historiske avfallet som flyter rundt i havet og ligger langs strandlinjen kommer fra et 
svært stort spekter av kilder, der personlige forbruksartikler, fra emballasje til hvitevarer, 
utgjør en større andel av totalen enn det gjør i det “ferske” avfallet man finner i områder som 
ryddes jevnlig. 
 
Mens befolkningen og husholdningene i dag forsøpler mindre enn tidligere, har veksten i 
industriaktivitet langs kysten ført til en økning av industriell forsøpling, og rapporter viser at 
en vesentlig andel av forsøplingen langs Norges kyst kommer fra maritime næringer, spesielt 
fiskerinæringen, og fra Norge og våre nærmeste naboland. 
 
Et viktig spørsmål i utviklingen av strandrydding i årene som kommer, er hvordan rydding 
skal reguleres gjennom produsentansvarsordninger, og i hvor stor grad industrier som helhet 
eller enkeltaktører kan gjøres ansvarlig for opprydding eller kostnadene ved opprydding. 
 
Det er i dag vanskelig og ressurskrevende å stille enkeltaktører til ansvar for å dekke 
kostnader ved opprydding, selv når forsøpler er kjent, og pålegg fra kommuner og 
fylkesmenn får svært begrenset oppfølging. 
 
Kunne profesjonelle aktører innen strandrydding få en større myndighet til å fakturere 
forurenser når kilden er kjent? 

  



Hvilke praktiske leveranser trenger man for å gjennomføre strandrydding? 

Utover planlegging, administrasjon, rapportering og lignende, består strandrydding av en 
verdikjede med flere praktiske leveranser eller komponenter: 
 

1. Personell - strandryddere som kan plukke avfallet ute på lokasjonene 
2. Logistikk for personell - frakt av strandrydderne ut til lokasjon 
3. Logistikk avfall - frakt av innsamlet avfallet fra lokasjon til mottak 
4. Mottak og behandling av innsamlet avfall (stor prosess, forenklet i dette dokumentet) 

 
Nedenfor går vi igjennom i større detalj hva som kreves innenfor hver av de 4 leveransene: 

1. Personell - strandryddere 

Det finnes pr. i dag ingen kjent teknologi som maskinelt kan rydde strandsøppel i norsk 
topografi og terreng. Vi tror heller ikke dette kommer i overskuelig fremtid, ettersom 
kompleksiteten i den praktiske jobben er svært stor. 
 
Det er usannsynlig at man med tekniske innretninger vil kunne bevege seg rundt i 
strandsonen og plukke plast i et uendelig stort spekter av form og konsistens som ligger 
gjemt i vegetasjonen, i fjellkløfter, i tangbeltet eller innover myrlandskap, og i hvert fall om 
ryddingen skal skje uten skade på natur. 
 
Strandrydding vil derfor i uoverskuelig fremtid være basert på menneskelige ressurser til å 
utføre selve ryddingen på lokasjonene.  
 
I noen spesielle tilfeller vil man likevel bruke maskinelle teknikker, eksempelvis der man 
bytter ut eller renser masse eller drenerer myrlandskap eller innsjøer for å kunne fjerne 
forsøpling og forurensning. 
Vi vet omtrentlig hva en person klarer å rydde pr. time, og antall tonn innsamlet har dermed 
en direkte sammenheng med antall personer som rydder.  En strandrydder med 
opplæring/erfaring har noe høyere effektivitet enn en “tilfeldig frivillig”. 
 
I tillegg kreves det personell med kompetanse innen ledelse/organisering, samt til tekniske 
jobber innen logistikken, f.eks. båtførere. 
 
Blant aktørene som opererer i dag finnes det i praksis fire kategorier av personell innen 
strandrydding: 
 

- Tilfeldige frivillige, deltar på enkeltaksjoner 
- Langtids frivillige, deltar over en lengre periode* 
- Fast ansatt personell dedikert strandrydding og tilhørende logistikk 
- Fast ansatt personell i prosjektstillinger relatert til marin forsøpling, men ikke 

nødvendigvis rydding (kartlegging, metodeutvikling, osv.) 
 
Fast ansatt personell som jobber på tokt eller aksjoner uten mulighet for hjemreise fra dag til 
dag, vil måtte jobbe i skift eller rotasjonsordninger med f. eks. 3 uker på, 3 uker av. 
 



Kompetansekravene for selve strandryddingen ute i felt er relativt lave, men man må være 
fysisk skikket og i noen tilfeller ha spesiell kompetanse eller erfaring, eksempelvis i svært 
ulendte områder, i områder som krever klatring eller i forbindelse med håndtering av farlig 
avfall.* 
 
*Se egne avsnitt om kompetansekrav og om langtids frivillighet. 
 

2. Logistikk for personell 

Frakt av personell til lokasjonene som skal ryddes krever i de fleste tilfeller båt, men enkelte 
områder av kysten kan enklest ryddes fra land, dvs. at adkomst skjer med bil eller til fots. 
 
I noen ekstreme tilfeller kan bruk av helikopter være den beste eller eneste løsningen. 
 
Hva slags fartøy som kreves for å frakte personell er avhengig av hvor man befinner seg og 
hvilken årstid det er. Noen steder kan frakt av personell skje med små og lette fartøy, mens 
andre steder kreves større fartøy med både bedre stabilitet og fartsressurser, dersom 
avstandene er store og over åpent hav. 
 
Jo større fartøyene er, desto større fleksibilitet har man i forhold til vær og forhold, men 
samtidig vil de bli kostbare i drift og gi høye CO2-utslipp.  
 
Større fartøy har dessuten begrensninger i forhold til landgang, og må evt. bruke medbrakt 
lettbåt for å sette folk i land på ryddelokasjon. Dette kan være tidkrevende og gir også en økt 
risiko i forbindelse med ombordstigning og lasting av utstyr mellom fartøyene. 
 
Så lenge strandryddepersonell er definert som passasjerer (f. eks. frivillige) må båt og 
båtfører ha nødvendige spesifikasjoner, utstyr og sertifikater for passasjertrafikk.  
 
Dersom ryddepersonell er “mannskap” om bord er kravene til båt og skipper lavere enn ved 
passasjertrafikk, men mannskapet vil måtte gjennomgå sikkerhetsopplæring og levere 
helseattest eller egenerklæring om helse.  Premissene gis gjennom en kombinasjon av lover 
og forskrifter, først og fremst basert på Arbeidsmiljøloven og Sjøfartsloven. 
 
Tilfeldige frivillige vil alltid være definert som “passasjerer”, mens langtids frivillige med 
opplæring i noen tilfeller vil kunne defineres som “mannskap”.  Langtidsfrivillig mannskap er 
også underlagt arbeidsmiljøloven, selv om de ikke mottar lønn eller har en formell 
ansettelse. 
 
Ideelle organisasjoner vil i utgangspunktet kunne operere på sjøen under regelverket til 
fritidsbåter, så lenge samtlige om bord er medlemmer av organisasjonen, men det er til 
behandling lovforslag der krav om sertifikater og kurs for skipper blir strengere i denne 
kategorien. Siste melding fra Sjøfartsdirektoratet antydet at dette kommer på plass Q1-2020. 
 

  



3. Logistikk for håndtering og transport av avfall 

Avfallslogistikk kan gjennomføres med bil, båt eller helikopter. 
 
For store deler av kysten er man avhengig av båter som kan frakte innsamlet avfall ut fra 
ryddelokasjonene og inn til brygger/havner med veiforbindelse for omlasting til 
container/lastebil for transport til videre håndtering. 
 
Hentingen av avfall fra ryddelokasjonene gjøres mest effektivt med lette båter med lavt 
forbruk og mulighet til å legge seg direkte inn på stranden for lasting. 
 
Omlasting til større fartøy vil i de aller fleste tilfeller være tid- og personellkrevende og 
dermed utgjøre en ekstra kostnad og risiko for skade eller forsøpling. 
 
Kostnaden pr. kilo innsamlet og ukomprimert avfall er i alle tilfeller lavere pr. kilometer i 
container på lastebil, enn i båt. 
 
Den mest effektive logistikken oppnår man altså ved å frakte avfallet så kort som mulig, med 
lette båter, direkte fra stranden, til et punkt hvor man laster direkte over i lastebil, gjerne med 
mulighet for komprimering. 
 
Det ligger et effektiviseringspotensiale i å komprimere eller granulere utvalgte fraksjoner 
tidlig i avfallslogistikken. Kostnaden pr. kilo fraktet i lastebil kan reduseres mer eller mindre 
proposjonalt med komprimeringsgraden.  Flasker, kanner, dunker og fiskekasser kan 
eksempelvis komprimeres mer enn 90% gjennom granulering. 
 
I alle tilfeller vil lastebil stå for siste del av transporten inn til mottak og håndtering, da det i 
dag ikke finnes avfallsanlegg direkte ved brygge, som kan håndtere alle fraksjoner. 
 
Spesielt fraksjoner med høy egenvekt vil i noen tilfeller kunne fraktes over lange avstander 
mer effektivt med større skip enn med lastebil. Dette gjelder f. eks. tau, trålposer og sort 
polyetylen (“oppdrettsplast”), der det finnes mottak/gjenvinningsstasjoner med gode 
bryggeforhold for lossing, eller store volum granulert plast. 
 
Her må avfallsbransjen komme sterkere på banen for å finne de beste løsningene. 
 

4. Mottak og behandling av avfall 

I dag leveres det meste av avfall til de kommunale renovasjonsselskapene, som har 
veletablerte løsninger for håndtering, dog et stort potensiale for en høyere gjenvinningsgrad.  
 
Dessverre blir det meste av innsamlet marint avfall i dag håndtert som usortert rest og 
deponert eller levert til forbrenningsanlegg for energigjenvinning. 
 
I årene fremover vil det trolig utvikles alternative nedstrøms løsninger, der marint eierløst 
avfall får sin egen verdikjede med høyere gjenvinningsgrad og dels også gjenbruk, enn det 



man klarer via de etablerte aktørene i dag. Eksempelvis kan mye tauverk, trålkuler og 
gangbaner fra oppdrettsanlegg brukes videre i den tilstanden det har når det blir funnet. 
 
Flere aktører jobber med utvikling av alternativt gjenbruk og gjenvinning,  (Ope, Vestre, 
Coastline Solutions, Viking Gjenvinning, m. fl.) og bl.a. Sintef Ocean, NTNU og Tomra er 
involvert i utvikling av teknologi for granulering, som både kan bidra til å redusere 
transportkostnadene og øke gjenvinningsgraden. 
 
Effektiv sortering er en viktig nøkkel, uansett om det skjer maskinelt i større anlegg, eller om 
det gjøres tidligere i verdikjeden for å oppnå lavere logistikkostnader og muligheter for 
gjenbruk. 
 

 
Omlasting av marint avfall fra båt til lastebil via midlertidig lagring på parkeringsplass. 
 
Dette er en metode som ble prøvd ut på Helgeland i forbindelse med pilotprosjekt for 
profesjonell rydding i 2019, i dette tilfellet avklart med kommune og grunneier. 
 
Under visse omstendigheter vil denne formen for mellomlagring og omlasting kunne kreve 
spesielle tillatelser eller konsesjon. I dag finnes det ikke spesifikke krav for “eierløst marint 
avfall”, men avhengig av hva avfallet inneholder og hvordan omlastingen foregår vil det 
kunne komme under spesielle krav og reguleringer. 
 
  



Hvem kan tilby hva? 

Enkel oversikt over hvilke aktører som tilbyr hva 

Ut fra definisjonen av det grunnleggende behovet for tjenester, er det mulig å lage en 
oversikt over de forskjellige kategoriene av aktører, og hvem som p.t. besitter hvilke 
ressurser og muligheter til å dekke de faktiske behovene. 
 
Basert på dette vil en videre dialog om roller og ansvar kunne lede til praktiske og konkrete 
løsninger. 
 
I all sin enkelhet kan oversikten presenteres som følger: 
 

 
Personell til 

rydding 
Logistikk for 

personell Logistikk for avfall Avfallsmottak 

1. Avfallsbransjen Nei Nei Begrenset Ja 

2. Kystverket Begrenset Begrenset Mulig Nei 

3. Skjærgårdstjenesten Begrenset Begrenset Mulig Nei 

4. Profesjonelle aktører Ja Ja Ja Mulig 

5. Lag og foreninger Ja Begrenset Begrenset Nei 

 
PS: Med “Begrenset” menes at det i dag ikke finnes dedikerte ressurser. Begrensningen kan ligge 
både i manglende finansiering, tekniske ressurser eller andre ekstern eller interne hinder. 

Beskrivelse av hvordan aktørene dekker tjenestebehovet 

Personell til rydding i felt 
Avfallsbransjen har p.t. ikke personell som kan drive med strandrydding. 
 
Kystverket har i dag ikke fast dedikert personell til strandrydding, men vil kunne bruke ledig 
tid for personell på oppdrag (finnes det ledig tid?) eller man vil kunne øke bemanningen for å 
kunne drive med strandrydding. 
 
Skjærgårdstjenesten og friluftsrådene har mulighet til å mobilisere og organisere frivillig 
personell, og har også fast bemanning som kan delta i strandrydding, dog finnes i dag ikke 
dedikert finansiering til dette utover tidsbegrensede prosjektmidler. 
 
Profesjonelle aktører som driver med strandrydding har dedikert personell til strandrydding 
og de tilhørende tekniske og administrative oppgavene.  
 
Lag og foreninger som jobber med mobilisering av frivillighet har både fast personell som 
kan jobbe med mobilisering og tilgang til frivillige som kan gjøre selve strandryddingen ute i 
felt. 
 
 
 
 



Logistikk for personell 
Avfallsbransjen har p.t. ikke ressurser til å drive frakt av personell til ryddelokasjoner. 
 
Kystverket og skjærgårdstjenesten har fartøy som teknisk sett i stor grad vil kunne frakte 
passasjerer til ryddelokasjoner, men mangler sertifisering for passasjertrafikk.  Fartøyene er i 
dag i drift til andre oppgaver, og det må frigjøres kapasitet, dersom disse skal drive med frakt 
av ryddemannskaper. 
 
Profesjonelle aktører som driver med strandrydding har dedikerte fartøy og personell med de 
nødvendige sertifiseringene for å gjennomføre frakt av mannskaper til ryddelokasjon. 
Enkelte aktører har også de nødvendige passasjersertifikatene for å frakte frivillige. 
 
Lag og foreninger har i svært liten grad fartøy og personell som er godkjent for 
passasjertrafikk, og kan derfor i begrenset omfang ta på seg frakt av strandryddere, utover 
gjennomføring av aktiviteter med egne medlemmer. 
 
Logistikk for avfall 
Avfallsbransjen har ikke ressurser til å drive frakt av avfall sjøveien, men har de tekniske 
ressursene som kreves for å frakte avfall på vei, så lenge det finnes finansiering. 
 
Kystverket har båter og sertifisering som gjør det mulig å frakte avfall sjøveien, men ikke 
dedikert kapasitet til dette formålet. I mange tilfeller vil frakt av avfall, f. eks. henting av 
depot, kunne gjøres med lave ekstrakostnader, spesielt når dette gjøres i forbindelse med 
andre oppdrag eller med fartøy i transit mellom andre oppgaver. 
 
Skjærgårdstjenesten har fartøy som allerede er operative med frakt av avfall fra 
friluftsområder, som også kan brukes til å frakte innsamlet marint avfall, men kan være 
begrenset av kapasitet og mangel på finansiering. Spesielt fra Trøndelag og nordover 
mangler friluftsrådene båter og utstyr, da det ikke er etablert skjærgårdstjeneste. 
 
Profesjonelle aktører som driver med strandrydding har dedikerte fartøy og kapasitet til å 
frakte avfall sjøveien inn til mottak eller til gunstige havner for omlasting til lastebil.  
 
Lag og foreninger har i svært liten grad ressurser og kapasitet til å drive med frakt av avfall. 
 
Avfallsmottak 
Avfallsbransjen har alle fasiliteter og tjenester som skal til for å håndtere innsamlet marint 
avfall, men mangler en trygg og forutsigbar finansieringsordning. Dagens refusjonsordning 
gir ingen garanti om dekte kostnader, og setter også en rekke premisser som gir 
begrensninger i utbetalingene. 
 
Kystverket og Skjærgårdstjenesten driver ikke med avfallsmottak. 
 
Profesjonelle aktører som driver med strandrydding har i noen tilfeller alternative løsninger 
for håndtering av avfall som gir større gjenvinningsgrad og lavere håndteringskostnad enn 
de interkommunale avfallsselskapene. 
 
Lag og foreninger driver ikke med avfallsmottak. 



 
Forslag til grunnleggende rollefordeling 
 
Enkelt beskrevet ser vi for oss at den optimale samhandlingen og utnyttelsen av ressurser vil 
kunne oppnås ved følgende rollefordeling: 
 

Renovasjonsselskapene 1. Mottak av eierløst marint avfall 
2. Servicefunksjoner, utdeling av sekker, hansker 
3. Noen steder mobiliseringsprosjekt 

 

Friluftsrådene og 
Skjærgårdstjenesten 

1. Lokal koordinering av frivillighet 
2. Servicekontor for lokalbefolkningen (sekker, osv.) 
3. Logistikk i sine nærområder, henting av depot, m.m. 
4. Holdningsskapende arbeid og informasjon 
5. Driver fra faste baser 

Kystverket 1. Avhjelpe spesielt krevende rydde- og logistikkoppdrag. 
2. Delta i henting av depot 
3. Evt. bruke ledig kapasitet til rydding 
4. Tilstedeværelse langs hele kysten 

Profesjonelle aktører 1. Rydde utilgjengelige områder 
2. Supplerende logistikktjenester for å oppnå full geografisk 

dekning og teknisk støtte for de øvrige aktørene 
3. Være plattform for langtids frivillighet 
4. Driver fra mobile baser for å gi 100% geografisk dekning 

Ideelle organisasjoner 1. Mobilisering og tilrettelegging for frivillighet 
2. Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid 

 

 
Lasting av bigbags med vinsj på Helgelandskysten. 



Mulighet for nasjonal organisering av langtids frivillighet 

Foreningen In The Same Boat har mulighet til, og ønske om, å ta et nasjonalt ansvar for 
langtids frivillighet, dvs. kompetent men ulønnet personell som kan gjennomføre praktisk 
strandrydding ute i felt. 
 
Vi ser for oss at personellet kan gjøres tilgjengelig både for skjærgårdstjeneste/friluftsråd og 
andre aktører og organisasjoner som driver med strandrydding.  
 
Alle langtids frivillige vil måtte gjennomgå en grunnleggende opplæring og avlegge en prøve 
før de kan gå ut i aktiv tjeneste, og de vil også gjennomgå en prekvalifisering før de får delta 
på opplæring. 
 
Alle aktører som tilfredsstiller kravene for å drive med strandrydding med langtids frivillige, vil 
kunne hente inn frivillige fra denne databasen, og aktørene vil også bli oppført i 
informasjonen de langtids frivillige har tilgang til, slik at de frivillige også kan søke seg til 
ønsket aktør. 
 
For å kunne ta i mot langtids frivillige må aktørene: 
 

- Tilby mat og opphold til de langtids frivillige kostnadsfritt 
- Ha et kompetent vertskap og profesjonell arbeidsledelse 
- Følge en nøye utarbeidet HMS-manual, som omfatter bl.a.: 

- Regulering av arbeidstider 
- Sikkerhetstiltak i arbeidet 
- Trivselsfremmende tiltak og velferd 
- Varslingsrutiner og ekstern varslingsmottaker 

 
Foreningen In The Same Boat har pr i dag en database med nærmere 2000 langtids 
frivillige, og antallet vokser raskt. 
 
Søkerne, som er i alderen 18-35, har et sterkt engasjement i miljø og deres motivasjon for å 
delta er i all hovedsak forankret i at de ønsker å gjøre en forskjell. 
 
In The Same Boat hjelper de langtids frivillige med å planlegge og organisere sine reiser, 
ordner nødvendige formaliteter, og sørger for informasjon og service underveis. 
 

 
Langtids frivillige strandryddere foran sin “fangst” i Herøy på Helgeland. 



 
 

M/S Miljødronningen 

Miljødronningen ble bygget av Norges Miljøvernforbund, opprinnelig tenkt som et fartøy som 
skulle drive med kystovervåkning i et miljøperspektiv. Fartøyet har lugarkapasitet for 20 
personer, bysse, konferansesal, helidekk, våtlab, kontor, mekanisk verksted og kapasitet for 
bunkring av proviant og drivstoff til lettbåter. 
 
Norges Miljøvernforbund har signalisert at de ønsker å dedikere fartøyet til tiltak mot marin 
forsøpling, herunder plattform for strandrydding, events og konferanser langs kysten, og 
fartøyet vil også kunne være operasjonsbase i forbindelse med forskning og kartlegging. 
 
Norges Miljøvernforbund ønsker således at Miljødronningen ikke bare skal være plattform for 
egne prosjekt og aktiviteter, men at den også skal kunne benyttes av andre aktører som 
trenger å jobbe i felt. 
 
Fartøyet kan teknisk sett operere langs hele Norges kyst. 
 

 
Lasting av M/S Miljødronningen fra In The Same Boats arbeidsbåt utenfor Øksningane i 
Herøy Kommune, Helgeland. 
 
 
 
  



 
DEL 2 
 
 
Drøfting av naturgitte og systemavhengige forutsetninger for 
rammevilkår, samhandling og effektivisering 
 
I de følgende avsnittene ser vi nærmere på de sentrale forutsetningene for å drive 
strandrydding - fra praktiske, tekniske og naturgitte forhold til rammevilkår,  lovgivning og 
forskrifter - og hvordan dette i kombinasjon med de allerede etablerte systemene og 
aktørene gir muligheter og premisser for videre utvikling av strandryddemiljøet. 
 
For å oppnå en størst mulig effekt av den totale finansiering og ressursene som finnes må vi 
kombinere styrkene og mulighetene fra hver kategori av aktører. 
 
Eksempelvis vil profesjonelle aktører og miljøorganisasjoner kunne stille med ryddepersonell 
i et omfang som vil være vanskelig for de andre aktørene, mens f. eks. Kystverket vil kunne 
være en viktig bidragsytere i den mest utfordrende logistikken. 
 
Skjærgårdstjenesten og friluftsrådene vil på grunn av sin lokale tilhørighet og tilstedeværelse 
være naturlige kontaktpunkt og koordinatorer for lokal frivillighet. 
 

 
Beregninger vi har gjort basert på statistikk tilsier at det ligger mer enn 100 000 slike 
trålposer langs Norges kyst, og venter på å bli hentet av strandryddere. 
  



Det sentrale suksesskriteriet - Personell til selve plukkingen 
For å oppnå gode resultater i årene som kommer, er det avgjørende å på en effektiv måte 
frakte strandryddere ut til de områdene der det er stor forsøpling, for å gjøre selve 
plukkejobben. 
 
Det vil være umulig å rydde “alt” basert på noen få ryddeaksjoner i høysesong, så vi vet at 
man må ha på plass organisasjoner som jobber kontinuerlig og i relativt stor skala en stor 
del av året (mars-november).  
 
Vi vet også at effektiv og profesjonell strandrydding må baseres på fast engasjert personell 
med nødvendig kompetanse og erfaring, eventuelt supplert med kvalifiserte langtids frivillige. 
(Se eget avsnitt om langtids frivillighet.) 
 
Vi vet også at det vil være umulig å rydde “alt” basert på personell som skal bo fast og 
returnere til hjem på dagsbasis, på grunn av de store avstandene og spredte befolkningen 
langs kysten. Man vil relativt raskt gjøre seg ferdig i de områdene som er tilgjengelig fra en 
større basehavn.  (Se liste over naturlige basehavner.)  
 
De mest tilgjengelige områdene nært tettsteder og byer har allerede i lang tid blitt ryddet for 
historisk akkumulert avfall, dvs. at det er i de utilgjengelige områdene det kreves størst 
innsats i årene fremover. 
 
Dette betyr at personell som driver med heltids strandrydding må forflytte seg og ha 
midlertidig opphold der de jobber. (Se eget avsnitt om avstander og geografi) 
 
Dette samsvarer med hvordan f.eks. Kystverket og In The Same Boat opererer, der 
mannskapet bor på fartøy som beveger seg langs hele kysten, og også ligger lengre 
perioder i avsidesliggende og/eller utilgjengelige områder. 
 

 
Berging av sau som har satt seg fast i fiskeutstyr i Åsvær, Dønna Kommune.  



Geografisk dekning og avstander 
Norge har verdens andre lengste nasjonale kystlinje, etter Canada. De store avstandene gir 
noen grunnleggende forutsetninger for strandrydding og spesielt når det gjelder rydding i 
områder utenfor tettsteder eller tett befolkede områder. 
 
Eksempelvis ligger store deler av 
kystområdene så langt vekk fra 
bysentrum/tettsteder eller befolkning for 
øvrig, at effektiv strandrydding bare kan 
gjøres av team som periodevis har 
tilhold i de aktuelle områdene.  
 
Å reise ut til de forsøplede områdene på 
dagsbasis vil være tidkrevende, selv 
med raske båter, og man vil ende opp 
med at personell bruker dagene sine på 
transportetapper i båt, fremfor å rydde.  
 
Det er flere muligheter for å ha opphold i 
områdene som ryddes: 
 

- Leie av bolig (hotell, rorbu, 
utleiehytter, private hytter, m.m.) 

- Bobil, campingvogn eller brakker 
- Båter med lugarkapasitet og 

bofasiliteter 
- Telt 

 
Kystlinjen fra Stavanger i sør til Kirkenes 
i nord kan deles inn i 75 sektorer med 
10 nautiske mil radius, som i all 
hovedsak dekker de områdene som har 
størst forsøpling. 
 
Opp mot 40 av disse områdene kan betjenes direkte fra tettsteder eller sentrum med relativt 
gode servicefasiliteter, dvs. tilgang på teknisk service, bunkring, overnatting, dagligvarer, 
utsalg for nødvendig forbruksutstyr, m.m. 
 
Tabellen nedenfor viser steder vi mener egner seg som operasjonsbaser.  Tallene er en 
score som beskriver tilgangen til de forskjellige tjenestene som er nødvendige, der 3 er 
høyest og 1 er lavest.  
 
Når det gjelder overnatting vil f. eks. 3 bety at det er både mulig å leie hotell, hytter, Airbnb 
og andre former for langtidsleie, mens 1 betyr et enkelt tilbud med rorbu/hytter eller Airbnb. 
 
 
 
 



Sted Overnatting Bunkring Teknisk Utstyr Proviant 

Stavanger 3 2 3 3 3 

Haugesund 3 2 3 3 3 

Langevåg 2 2 1 1 3 

Rubbestadneset 1 2 1 1 3 

Osøyro 1 2 1 1 3 

Bergen 3 2 3 3 3 

Leirvik 1 2 1 1 3 

Askvoll 1 2 1 1 3 

Florø 3 2 3 3 3 

Måløy 3 2 3 3 3 

Fosnavåg 3 2 1 2 3 

Ålesund 3 2 3 3 3 

Molde 3 2 3 3 3 

Kristiansund 3 2 3 3 3 

Filland eller Sistranda 1 2 1 1 3 

Brekstad 3 2 1 2 3 

Lysøysund 2 2 1 1 3 

Stokksund 2 2 1 1 3 

Rørvik 3 2 3 3 3 

Brønnøysund 3 2 3 3 3 

Sandnessjøen 3 2 3 3 3 

Nesna 1 2 1 1 3 

Lovund 3 2 1 1 2 

Træna 1 2 1 1 2 

Rødøy 1 2 1 1 3 

Ørnes 3 2 2 3 3 

Bodø 3 2 3 3 3 

Svolvær 3 2 3 3 3 

Harstad 3 2 3 3 3 

Andenes 2 2 2 2 3 

Tromsø 3 2 3 3 3 

Hasvik 3 2 2 2 3 

Hammerfest 3 2 2 2 3 

Honningsvåg 3 2 2 2 3 

Berlevåg 3 2 2 2 3 

Båtsfjord 3 2 2 2 3 

Vardø 3 2 2 2 3 

Vadsø 3 2 2 2 3 

Kirkenes 3 2 3 3 3 



De store avstandene og tilgangen på service har betydning både for logistikk og opphold for 
personell, og for frakt og håndtering av avfall. 
 
Alle stedene i tabellen har en etablert logistikk for renovasjon, både for husholdninger og for 
næringsliv, og terskelen for å finne et godt depot-punkt for midlertidig oppsamling av avfall er 
lav, eksempelvis ved utplassering av containere ved en brygge som egner seg for lossing. 
 
Samordning av logistikk 
I utgangspunktet vil man alltid utnytte kapasiteten i fartøy som frakter personell, også til å 
frakte avfall, men også ledig kapasitet i fartøy som går i ren logistikk eller transit kan 
utnyttes.  
 
I praksis betyr dette at man trenger et system som gjør det mulig for alle aktører som tilbyr 
logistikk (profesjonelle aktører, Skjærgårdstjenesten og Kystverket) å koordinere henting av 
avfall fra depot slik at man totalt sett får lavest mulig kostnad og utslipp, dvs. at systemet 
motiverer til å bruke ledig kapasitet til avfallslogistikk og at fartøyene så langt som mulig går 
fullastet. 
 
Systemet bør håndtere refusjon av kostnader, aller helst slik at hver av aktørene har en 
garantert sum som dekker reelle kostnader eller en sats basert på håndfaste og målbare 
parameter, som er høy nok til å unngå tap. (betalt pr. tonnasje og avstand e.l.) 
 
Dersom flere aktører opererer i samme område kan oppgaver fordeles på flere måter: 

- Forhandlinger og avtaler mellom aktørene 
- Styring gjennom Fylkesmannen 
- Anbudssystem eller konkurranse 

 
Det beste samarbeidsklimaet og samhandlingen vil trolig oppnås dersom aktørene har en 
trygg (eksistensiell) grunnfinansiering, med et forsiktig belønningssystem på topp. 
 
Man bør så langt som mulig bli enige om felles landbaserte depot/lasteplasser, der alle 
aktører som frakter med båt i et område leverer, slik at man kan sortere, komprimere og 
laste om til container og lastebil så effektivt som mulig. Drift av slike depot/omlastingsplasser 
kan legges både til avfallsselskapene og profesjonelle aktører. OBS: Husk konsesjoner og 
tillatelser for avfallshåndtering! 
 
Funksjonalitet for registrering og henting av depot er allerede planlagt i den nye 
Ryddeportalen. 
 
Lokal mobilisering og koordinering av frivillighet 
Friluftsrådene og miljøorganisasjonene er naturlige kontaktpunkt når det gjelder mobilisering 
av lokal frivillighet, som sammen med mange av avfallsselskapene har levert ut informasjon 
og ryddeutstyr gjennom en årrekke.  
 
Det er naturlig at dette videreutvikles, og at profesjonelle aktører ikke beveger seg inn på 
denne arenaen i de områdene der skjærgårdstjeneste/friluftsråd er etablert, utover å levere 
teknisk støtte innen logistikk og passasjertransport når det er behov. 



 
Aktører som mobiliserer lokal frivillighet må informere om hvilke områder som er planlagt 
ryddet, slik at disse spares av de profesjonelle strandryddeaktørene. 
 
Det må være slik at de profesjonelle aktørene tar seg av de minst tilgjengelige områdene, 
mens lett tilgjengelige områder spares til lokalbefolkningen, skoler, barnehager, osv. 
 
Vi har samtidig sett at tilstedeværelsen og synligheten av profesjonelle ryddere (In The 
Same Boats langtids frivillige) har vært en sterk motivasjon for lokal frivillighet, og gitt en stor 
oppblomstring av aktivitet, både organisert og uorganisert tilfeldig rydding av 
lokalbefolkningen.  Denne effekten tror vi er knyttet til det faktum at frivillighet motiveres av 
frivillighet, dvs. at effekten hadde vært mindre om den profesjonelle ryddingen hadde vært 
utført av lønnet personell. 
 
Til syvende og sist er lokal mobilisering et resultat av: 
 

1. Informasjon og inspirerende kommunikasjon 
2. Praktisk tilrettelegging, senking av terskelen for å rydde 

 
De største tersklene som begrenser lokal frivillighet er at det er: 
 

1. Vanskelig å komme seg til områder med forsøpling 
2. Vanskelig å få levert avfallet 

 
For å minimere terskelen for lokal frivillighet, har vi etablert en tjeneste der vi som 
profesjonell aktør henter depot med innsamlet avfall på en hvilken som helst lokasjon, slik at 
de lokale frivillige slipper å tenke på frakt og innlevering av avfall. 
 
I de tre kommunene vi hadde størst tilstedeværelse resulterte dette i mer enn 200 mindre 
ryddeaksjoner utført av lokale frivillige gjennom 2019 
 
Henting av slike depot er en viktig funksjon, som kan opereres av profesjonelle aktører, 
skjærgårdstjenesten og Kystverket i fellesskap. 
 
I noen områder har næringslivet også tatt på seg oppgaver med logistikk, f. eks. 
oppdrettsnæringen, men det har vist seg at forpliktelsen ikke har vært sterk nok, og vi har 
hentet mange depot som noen andre i utgangspunktet hadde lovt å hente.  
 
Dedikerte aktører vs. aktører som har andre oppgaver og 
fokusområder 
I kategoriene Mijøvernorganisasjoner og Profesjonelle aktører finner vi eksempler både på 
aktører som er 100% dedikert marin forsøpling, og aktører som driver med mange 
forskjellige ting. 
 
For aktører som driver med flere forretningsområder eller fokusområder vil det alltid være 
vanskelig å si om finansiering av prosjekt innen marin forsøpling bidrar til indirekte 
finansiering av andre aktiviteter, eller om det i motsatt fall er slik at aktørenes øvrige 



ressurser bidrar til en større aktivitet innen tiltak mot marin forsøpling, enn det tildelt 
finansiering tilsier. 
 
Vi tror at dedikerte aktører i de fleste tilfeller vil gjøre den mest effektive jobben, både målt i 
kostnad pr. kilo innsamlet avfall, kvalitet i arbeidet og ikke minst dekningsgrad i de områdene 
man opererer. 
 
100% dedikerte aktører gir større kontroll over kostnader og effektivitet, og større sikkerhet 
for at midlene benyttes til det formålet de er tiltenkt. 
 
Ideelle vs. kommersielle aktører og avlønningsmodeller 
Ideelle aktører vil til enhver tid ønske å gjøre mest mulig for pengene, mens kommersielle 
aktører vil ønske å holde kostnadene så lave som mulig for å styrke økonomisk resultat og 
utbytte. 
 
I begge tilfeller vil resultatorientert finansiering kunne være en motivasjonsfaktor. 
 
Dersom aktørene jobber med faste summer, som utløses uavhengig av resultat, vil fokus 
være på å redusere kostnader men samtidig høy effektivitet. 
 
Resultatorienterte finansieringsmodeller vil kunne forbedre mengdene innsamlet avfall pr. 
krone totalt sett, men med risiko for dårligere kvalitet på ryddingen. 
 
I den grad det er mulig tror vi det må være full gjennomsiktighet i alle prosjekt der det 
disponeres offentlige midler, dvs. at man utover full økonomisk rapportering definerer noen 
KPIer som premisser for tildelte midler. 
 
Dette kan være eksempelvis være en kombinasjon av: 

- Antall kilo innsamlet pr. krone 
- Antall ryddetimer pr. krone 
- Areal eller meter strandlinje ryddet pr. krone 
- Antall kilo dybdeanalysert og rapportert pr. krone 
- Skader og avvik 

 
Parametrene må være like for alle aktører som driver med strandrydding, og skape en 
effektiv og rettferdig fordeling av midler og et intensiv til forbedring og utvikling. 
 
De topografiske og værmessige forskjellene langs kysten kompliserer likevel slike KPIer.  
 
Eksempelvis vil det være umulig å oppnå like høye resultater pr. krone på kysten av 
Finnmark som på Helgelandskysten.  
 
Et alternativ vil være å dele landet inn i regioner med homogene forhold, og skille mellom 
indre og ytre skjærgård, der kriteriene endres eller vektlegges ulikt for de forskjellige 
områdene. 
 
 



Frivillighet med belønning? 
 
Det har blitt eksperimentert med “betaling pr. sekk” for å mobilisere frivillighet, blant annet på 
Nordmøre, der dette har gitt gode resultater målt i innsamlet volum. Her har frivillige ryddere 
mottatt 100,- pr. sekk. ( www.stikkutogplukk.no, Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal ) 
 
Om man utelukkende evaluerer dette ut fra innlevert volum avfall ser resultatet godt ut, men 
belønning av frivillighet gir også en rekke problemstillinger og utfordringer, som aktørene i 
strandryddemiljøet er nødt til å gå grundigere igjennom. 
 

Manipulering av belønningssystemer for frivillighet 

En av utfordringene med belønningssystemer for frivillig innsamlet marint avfall, slik vi har 
sett dem til nå, er at de motiverer til å levere så mange sekker som mulig, og at det dermed 
er risiko for at det vil spekuleres i hvordan man kan manipulere systemet. Det vil 
eksempelvis kunne gi følgende utslag: 
 

- Man fyller sekkene med få og store objekter, f. eks. fordeler fiskekasser på flere 
sekker for å få et stort volum, fremfor å komprimere så effektivt som mulig. 
 

- Man prioriterer bare å rydde i områder der det er veldig stort tilfang. Områder der det 
tar lengre tid å fylle sekkene blir utelatt. 
 

- Man rydder kun det store avfallet i et område, mens små objekter blir liggende igjen. 
 

- Man blander inn avfall fra andre kilder, dvs. avfall som IKKE er eierløst, for å få større 
volum. 

 
Problemstillingene gjelder i stor grad også om man beregner pr. kilo i stedet for pr. sekk. Da 
vil det eksempelvis prioriteres tungt avfall, eller spekuleres i å la f. eks. garn og tauverk 
trekke vann før innveiing. 
 
Dersom man får betalt pr. areal eller meter strandlinje vil liknende negative effekter også 
kunne oppstå. Eksempelvis vil man ønske å bruke kortest mulig tid i et område før man går 
videre til neste, og dermed risikere lavere kvalitet på ryddingen og at ting blir liggende igjen. 

Utilsiktet konkurranse ved belønning av frivillighet 

Resultatorientert belønning av frivillighet vil kunne gi en situasjon, der man opplever hard 
konkurranse mellom flere personer (eller aktører) i et begrenset område.  Dette vil kunne 
føre til konflikter og gå ut over den naturlige og ideelle frivilligheten. 

Juridiske og skattemessige problemstillinger med belønning av frivillighet 

Økonomisk belønning av frivillighet, f. eks. med betaling pr. sekk eller pr. kilo, kan i realiteten 
være kamuflert ansettelse eller næring, der forholdet egentlig skal reguleres ut fra flere 
lovverk og forskrifter, hvorav de mest åpenbare er: 

http://www.stikkutogplukk.no/


 
- Belønning skal innberettes som lønn (A-melding) 
- Den som mottar belønning skal skatte av inntektene 
- Den som betaler belønningen skal betale arbeidsgiveravgift 
- Den som rydder har rettigheter ihht. arbeidsmiljøloven 

Spekulasjon i næringsvirksomhet ved belønning av frivillighet 

Det finnes allerede minst ett tilfelle av etablering av et kommersielt aksjeselskap, der 
forretningsmodellen er basert på belønning pr. sekk, som egentlig er tiltenkt som et insentiv 
til frivillighet. 
 
Dette gir en rekke problemstillinger, blant de mest åpenbare at selve tjenesten (ryddingen) 
vil være mva-belagt, at personell ansatt i selskapet mottar lønn for jobben (dvs. at det 
overhodet ikke lenger er frivillighet), og at driften er motivert av en økonomisk gevinst til 
aksjonærene i selskapet.  Det totale økonomiske “svinnet” i verdikjeden er stort, og pengene 
går i realiteten ikke til formålet de i utgangspunktet var dedikert. 

Hva med “pant” for innsamlet plast? 

Kan belønning for frivillig innsamlet marin forsøpling sammenliknes med et pantesystem? 
 
Flaskepant, slik vi kjenner det i Norge, har to egenskaper som skiller seg fra belønning for 
strandrydding: 
 

1. Pant er et insentiv rettet mot forbruker, for å øke retur/gjenvinning, dvs. at 
pantesystemet skal fange opp drikkeflaskene før de ender opp som forsøpling eller 
blandes med annet avfall. 
 

2. Pantesystemet er basert på at forbruker betaler en tilsvarende avgift (pant) når 
produktet kjøpes, dvs. at systemet er selvfinansierende av forbruker selv. 
 

Det er mange som mener panteordninger, også på andre produktkategorier enn 
drikkeflasker, kan brukes for å redusere forsøpling og øke gjenvinning. 
 
Dersom et pantesystem fungerer slik det skal, vil det altså ikke være egnet til å finansiere 
rydding, ettersom produkt i de aktuelle kategoriene ikke vil være å finne i stor forekomst i 
naturen. 

Er belønning for frivillighet en trussel mot den ideelt forankrede frivilligheten 
og dugnadsånden? 

Ved å gi personlig belønning for frivillighet skaper man en forventning om betaling som kan 
gå ut over dugnadsånden. Det store publikum vil kunne få en oppfatning av at belønning er 
en selvfølgelighet, også for samfunnsnyttige ideelle formål, og viljen til dugnadsinnsats vil 
kunne gå ned. 
 



In The Same Boat opplever en klar forskjell mellom norske frivillige og internasjonale 
frivillige, når det gjelder forventningene om belønning. De internasjonale frivillige ønsker å 
delta lange perioder, mens de norske ønsker korte perioder, og spør oftere om man får 
betaling ifm. rekrutteringsprosesser. 
 
Dette kan henge sammen med trender i det norske samfunnet, som kan gi en svekkelse av 
frivilligheten. Se bl.a. denne artikkelen: 
https://forskning.no/institutt-for-samfunnsforskning-partner/norsk-frivillighet-har-endret-seg/2
64602 
 
Her vises det til at norsk dugnadsinnsats innen omsorgsfunksjoner har gått ned, etterhvert 
som det har dukket opp kommersielle aktører som dekker de aktuelle funksjonene. På 
samme måte vil dugnadsånden innen strandrydding kunne gå ned, dersom det finnes 
betalte tjenester. 
 
NB:  Dette må også vurderes i forbindelse med profesjonell rydding, dvs. at man er klar over 
at viljen til å rydde frivillig kan gå ned, dersom befolkningen får en bevissthet om at noen 
andre får betalt for å rydde. 
 
In The Same Boats modell, der man driver profesjonell rydding, med profesjonelle metoder, 
mens selve strandrydderne som jobber på strendene gjør det på dugnad, viser seg å gi en 
motsatt effekt - det at noen gjør en SÅ stor innsats uten å få lønn til det, viser seg å motivere 
lokalbefolkningen til å engasjere ekstra mye i frivillig rydding. (Dokumentert gjennom et økt 
volum av små frivillige aksjoner, familier, mindre lag osv. i områder der de langtids frivillige 
har stor synlighet.) 

Kollektiv samfunnsnyttig belønning av frivillighet? 

En annen modell for belønning av frivillighet, er den kollektive som retter seg mot lag og 
foreninger, der belønningen skal brukes til noe samfunnsnyttig, men relatert til laget. 
 
Eksempelvis kan man gi belønning til et fotballag, resultatorientert eller pr. prosjekt, der 
belønningen kan brukes til tekniske oppgraderinger på idrettslag, treningssamlinger, utstyr, 
osv. 
 
Dersom man i det hele tatt skal belønne frivillighet, tror vi denne modellen er mindre skadelig 
for dugnadsånden, og mindre problematisk i forhold til lover og regler, men at en del av de 
praktiske problemene fortsatt gjelder, f. eks. manipulasjon av resultater (dersom det er 
resultatorientert) og lav kvalitet på rydding, fordi ryddingen gjennomføres av en annen 
motivasjon enn et ønske om at det skal bli rent på stranden! 

Prosjektbasert finansiering 

Alternativet til resultatorientert betaling som praktiseres i dag, er prosjektfinansiering, basert 
på utlysninger og søknadsprosesser. Der søker man på et spesifikt prosjekt, og definerer 
selv sine KPIer og målsettinger, evt. i kombinasjon med kriterier fra utlyser, og får tilsagn 
eller avslag basert på utlysers tillit og forventning til søkeren. 
 

https://forskning.no/institutt-for-samfunnsforskning-partner/norsk-frivillighet-har-endret-seg/264602
https://forskning.no/institutt-for-samfunnsforskning-partner/norsk-frivillighet-har-endret-seg/264602


En av de store utfordringene med prosjektfinansiering, er at de aller fleste aktører får mindre 
enn det omsøkes, dvs. at det er umulig eller i det minste svært utfordrende å gjennomføre 
prosjekt etter opprinnelig plan, og dermed også vanskelig å måle resultat.  
 
At de fleste prosjekt er underfinansiert resultater også i at aktørene må bruke ekstra 
ressurser på å skaffe ytterligere finansiering, noe som ikke nødvendigvis bidrar til å øke 
effektiviteten pr. krone, da “pengeinnsamling” i seg selv kan være svært ressurskrevende. 
 
Over tid vil man opparbeide god kunnskap om hvilke resultat som bør forventes, og hvilke 
krav som må stilles til aktørene i forhold til tildelte midler, og de forskjellige fondene og 
støtteordningene modnes sammen med søkerne og hever kvaliteten og effektiviteten fra år 
til år. 
 
Dersom ideelle aktører og kommersielle aktører konkurrerer i dette markedet på like vilkår, 
vil de dedikerte ideelle aktørene vinne frem og i praksis stå for størsteparten av resultatene 
som skapes, rett og slett fordi motivasjonen alltid vil ligge i å gjøre mest mulig pr. krone. 
 
Prosjektbasert finansiering gjør det vanskelig for aktørene å bygge opp varige driftsmidler og 
kompetanse, ettersom alle ressurser i utgangspunktet må nullstilles på årlig basis, eller den 
varighet prosjektet har.  Eksempelvis vanskeliggjør det investering i spesialbyggede fartøy, 
som må finansieres med bank/leasing over flere år. 
 
Rydding på anbud? 
Burde strandrydding være offentlige oppdrag som blir lagt ut på anbud?  Hvilke premisser 
burde i så tilfelle ligge til grunn for valg av leverandør og hvilke kriterier ligger til grunn for 
leveransene? 
 
Det er naturlig å tenke at profesjonell strandrydding eller i det minste deler av logistikken 
bak, vil være basert på offentlige innkjøpsprosesser med anbudskonkurranse, og vi vet at 
dette er på vei på fylkesnivå allerede våren 2020. 
 
Den største prinsipielle forskjellen på et anbudssystem og dagens utdeling av midler, er at 
man med et anbudssystem vil ha helt klare definisjoner av leveransen, at man kan stille 
tydeligere og absolutte krav til leverandørene, og at den beste egnede leverandøren ut fra 
valgte kriterier vil få oppdraget. 
 
Det vil være naturlig å utlyse kontrakter på 3-5 år, dvs. lengre perioder enn de ettårige 
prosjektene som har vært vanlig til nå, slik at anbudsvinnerne har mulighet til å finansiere 
flåte og tyngre utstyr med en større langsiktighet. 
 
Det store dilemmaet ved overgang til anbudsbasert rydding, er at det ikke finnes et 
erfaringsbasert grunnlag for utlysningskriterier hos andre enn de mulige operatørene. Med 
andre ord betyr det at de svært få aktørene som sitter på tilstrekkelig kompetanse og 
erfaring til å lage kriteriene for utlysningene er de samme få aktørene som er i stand til å 
levere anbud. 
 
Dette gjør det naturlig å stille spørsmål om de første anbudene innen profesjonell 
strandrydding burde ha en mekanisme som gjør det mulig å evaluere og avslutte/endre 



oppdragene etter f. eks. en sesong, dersom det viser seg at kriteriene var feilaktige eller 
hadde store svakheter, eller at man i selve anbudsrunden gis stor frihet til å komme med 
begrunnede forslag for justering av kriteriene. 
 
Profesjonell rydding, kompetansekrav og regulering 
Hva er profesjonell rydding? Hvilke kompetansekrav gjelder for profesjonell strandrydding? 
Hvordan er profesjonell strandrydding regulert? 
 
Forutsetningen for å definere strandrydding som profesjonell ligger i at formelle og praktiske 
kompetansekrav er oppfylt, og at arbeidsmiljøloven og øvrige lover, forskrifter og regelverk 
ligger til grunn for drift og operasjon. 
 
Vi regner også med at aktører som driver med profesjonell strandrydding vil ha en tettere 
dialog med forvaltningen, og at de profesjonelle aktørene vil jobbe med dedikerte oppgaver 
for å dekke funksjoner som frivilligheten ikke kan håndtere, f. eks. utilgjengelige områder, 
risikoavfall, rydding i verneområder, o.l. 
 
Oppgavene som skal løses i forbindelse med strandrydding strekker seg over følgende 
fagområder: 
 

1. Økonomistyring og overordnet administrasjon 
2. Prosjektledelse, logistikk og personell 
3. Operativ sjøfart, maritimt personell 
4. Arbeidsledelse i felt 
5. Avfallshåndtering 
6. Plukking (strandryddere) 

 
Ut fra dette kan vi definere de grunnleggende kompetansekravene, som følger: 

1. Økonomistyring og administrasjon 

Hver organisasjon eller aktør vil ha sine unike kompetanse- og erfaringskrav for sitt 
administrative personell ut fra organisasjonens oppbygging. Strandrydding skiller seg i så 
måte ikke ut fra annen virksomhet. 
 

2. Prosjektledelse, logistikk og personell 

Avhengig av operasjonenes art og omfang vil det kreves forskjellig 
prosjektlederkompetanse. En prosjektleder for strandryddeoperasjoner trenger utover 
normal prosjektlederkompetanse, en grunnleggende forståelse for geografi, topografi, vær 
og logistikk, og bør også ha kjennskap til verdikjedene for avfall.  I prosjekt der det jobbes 
med mobilisering av frivillighet eller holdningsskapende arbeid, er det naturlig at 
prosjektleder har kompetanse innen kommunikasjon, PR og sosiale medier.  De største 
aktørene og prosjektene vil ha eget personell som jobber dedikert med kommunikasjon og 
service. 
 



3. Operativ sjøfart, maritimt personell 

I den grad logistikk for personell og/eller avfall skjer sjøveien, vil man trenge maritimt 
personell, dvs. skippere og eventuelt annet teknisk personell som kreves for de aktuelle 
fartøyene og oppgavene.  Kravene om kompetanse er definert av sjøfartsloven, og i tillegg 
kreves spesiell praktisk erfaring i forbindelse med operasjoner i utfordrende farvann, lasting 
og lossing rett fra strandlinjen, m.m.  Passasjersertifikater vil være påkrevd dersom man 
driver med frakt av frivillige. 
 

4. Arbeidsledelse i felt 

Ofte vil prosjektleder også være arbeidsleder, men i større operasjoner vil arbeidsledelse i 
felt være dedikert personell.  Blant relevante kompetansekrav, utdanninger og fagområder 
kan vi nevne friluftsguide, førstehjelp, STCW passasjer og krisehåndtering og VHF-lisens. 
En arbeidsleder i felt må kunne håndtere de situasjoner som kan oppstå, inkludert 
håndtering av farlig avfall.  Kunnskap om fugler, dyr og flora er også viktig, da man vil 
komme i situasjoner der det må tas spesielle hensyn. I tillegg til denne breddekunnskapen, 
vil man måtte opparbeide kunnskap om metodikken rundt strandrydding, som omfatter 
registrering av innsamlet avfall og gode arbeidsmetoder for stranrydderne for øvrig. 
 

5. Avfallshåndtering 

I store prosjekt eller store organisasjoner vil det være naturlig å ha eget personell med 
spesialkompetanse på avfallshåndtering. Dette personellet vil ha ansvar for intern opplæring, 
spesielt av maritimt personell og arbeidsledere, og ha en praktisk rolle i planlegging og 
gjennomføring av operasjoner, inkludert kontakt med avfallsselskaper og andre aktører som 
er inkludert i verdikjeden. 
 

6. Plukking (strandryddere) 

Selve plukkingen, dvs. å fylle avfallet i sekker ute på lokasjoner for rydding, krever svært 
liten bakgrunnskunnskap.  I større operasjoner og for personell som deltar over tid, vil det 
være naturlig å gi en grundigere opplæring både i avfallshåndtering og i sikkerhet.  For 
enkelte krevende områder er sikkerhetsopplæring en forutsetning.  Å være fysisk egnet kan 
være en forutsetning, spesielt når det gjelder rydding i utilgjengelige eller teknisk krevende 
områder.  Plukking er fysisk tungt arbeid, og veiledning i teknikker for løfting og bæring vil 
være naturlig.  
 
Profesjonell strandrydding kan gjennomføres både av ideelle og kommersielle aktører, og 
med kombinasjon av lønnet og frivillig personell.  I spesielle tilfeller kan annen 
spesialkompetanse være nødvendig, f. eks. dykking, klatring eller akademiske fagområder. 
 
 
 



Langtids frivillighet + profesjonelle metoder  
- Den mest kostnadseffektive løsningen 

Veletablert modell 

Løpende eller langtids frivillighet er godt innarbeidet og grunnleggende forutsetninger for 
organisasjoner som Redningsselskapet, Røde Kors, Leger uten grenser, Norsk Folkehjelp, 
NOFIR og andre som jobber med samfunnsnyttige formål. 
 
De langtids frivillige har gjerne formell kompetanse ut fra arbeidsoppgaver og ansvar, og får i 
tillegg spesialtilpasset opplæring og trening gjennom de aktuelle organisasjonene. 
 
Innen strandrydding har foreningen In The Same Boat benyttet seg av langtids frivillighet, 
siden oppstart i 2017. 
 
En langtids frivillig er normalt engasjert for en periode på 8-12 uker, men også lengre 
perioder, og enkelte langtids frivillige har kommet tilbake for flere perioder gjennom flere 
sesonger, og har opparbeidet seg ansiennitet som “mentorer” eller fått tilbud om faste 
stillinger. 

Langtids vs. korttids frivillighet 

Langtids frivillighet skiller seg ut fra korttids- eller tilfeldig frivillighet på flere måter: 
 

- De langtids frivillige gjennomgår en grundig opplæring og kvalifisering, dvs. at de 
faglig sett kan ansees som “profesjonelle” strandryddere. 
 

- De langtids frivillige er tilgjengelig over en lengre periode der det jobbes “normale” 
arbeidsdager, dvs. at arbeidstid og rutiner kan sammenliknes med et 
ansettelsesforhold. 
 

- De langtids frivillige er underlagt arbeidsmiljøloven og annet lovverk som sikrer 
velferd og sikkerhet, på lik linje med i et ansettelsesforhold. 
 

- De langtids frivillige har en svært sterk motivasjon for å løse oppgaven (dvs. rydde 
strender), noe som selvsagt er utgangspunktet for at de er villige til å jobbe “gratis” i 
lengre perioder, med bare opphold, mat og opplevelser som belønning. 

 
De langtids frivilliges motivasjon, basert på idealisme, er en faktor som ikke må 
undervurderes. 
 
In The Same Boats erfaring etter tre år og flere hundre personer innom systemet, både som 
frivillige og ansatte/betalte, er at de langtids frivillige har en sterkere motivasjon enn ordinært 
lønnet personell, og at man får tilgang til personell med høyere formelle kvalifikasjoner enn 
det som ville vært naturlig om man skulle engasjere personell til praktisk strandrydding  i det 
ordinære arbeidsmarkedet. 
 



Motivasjonsfaktoren må også sees i sammenheng med at de langtids frivillige som er med 
2-3 måneder blir mindre “lei” enn en person i en fast stilling som går over flere år. 
 
Tilgangen på kompetent frivillig personell er så god at man også kan finne personer med 
spesialkompetanse til krevende oppgaver eller oppgaver med regulerte kompetansekrav, f. 
eks. yrkesklatrere, marinbiologer, yrkesdykkere eller maritimt personell (skipper, m.m.). 
 
I så måte kan man stille spørsmål om oppgaver som krever spesialkompetanse bør gjøres 
av innleid personell for å unngå konkurransevridende effekter og undergraving av lokale og 
etablerte fagmiljø, dvs. at man begrenser langtids frivillighet til selve “plukkejobben”. 

Kostnader ved langtids frivillighet 

Kostnaden ved langtids frivillige begrenser seg til opphold og personlig utstyr, dvs. at de får 
dekket mat, et sted å bo, forsikring, samt arbeidsklær og utstyr under sin periode som 
frivillig. 
 
For arbeid i utilgjengelige områder (der ansatte bor hjemmefra) vil man måtte ansette 2 
personer for å erstatte en frivillig, ettersom fast ansatt personell må rotere i 2 eller 3 ukers 
skift. 
 
I tillegg vil fast ansatt personell kreve dekning av reisekostnader fra hjem til arbeidssted, dvs. 
at kostnaden pr. “posisjon” ikke bare vil være lønn til 2 personer, men også reisekostnadene 
knyttet til rotasjon av skift. 
 

Organisering og arbeidsperioder 

Langtids frivillighet vil kunne organiseres på flere måter: 
 

- Som In The Same Boat (lange perioder, delvis tilbakevendende frivillige) 
 

- Som Redningsselskapet (kortere perioder og tilbakevendende frivillige) 
 

- Som Røde Kors (enda kortere perioder, 2-3 dager, tilbakevendende frivillige) 
 
Lange perioder vil appellere til og gjøre det mulig for personer som bor langt fra området å 
delta, mens korte perioder gjør det mulig for lokalbefolkningen å delta i større grad. 
 
In The Same Boat har eksperimentert med å kombinere, dvs. at en del av mannskapet er 
langtids frivillige fra andre land, mens man holder av plasser til lokale frivillige. 
 
 
Kombinasjon av langtids frivillighet og profesjonelle metoder, med tilpassede båter 
og fast ansatte skippere og arbeidsledere, vil uomtvistelig gi den beste 
kostnadseffektiviteten for rydding av Norges kyst. 
 



Dette gjelder også om man sammenlikner med ordinær frivillig rydding, og med profesjonell 
rydding der også rydderne har ordinære lønnede ansettelsesforhold. 
 
Det totale bildet vil likevel bestå av en kombinasjon av aktører, grad av frivillighet og 
profesjonalitet, der man totalt sett dekker alle praktiske funksjoner, involverer befolkningen i 
en holdningsskapende dialog og oppnår en total geografisk dekning. 

Spredning av kunnskap og holdninger 

Som en tilleggseffekt, utover det praktiske og økonomiske, gir langtids frivillighet stor 
spredning av kunnskap og holdninger, noe som vil gi utslag både i lokalt, regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt, avhengig av hvor man rekrutterer. 
 
In The Same Boat har erfart hvordan internasjonale langtids frivillige har tatt med seg det de 
har opplevd i Norge til sine hjemland, kunnskap, historier og holdninger, og at det har 
resultert i både konkrete ryddeprosjekt og engasjement i sosiale og redaksjonelle medier 
langt utover Norges landegrenser. 

Langtids frivillighet fremover 

Et sentralt spørsmål for videreutvikling av strandrydding i Norge, vil være hvordan de 
forskjellige aktørene kan samarbeide for å utnytte potensialet som ligger i langtids frivillighet. 
 
Kan eksempelvis Skjærgårdstjenesten og Kystverket, benytte seg av frivillig personell 
rekruttert via In The Same Boat? Vi mottar for tiden 10-20 nye søknader hver eneste dag og 
har en stor database med aktive søkere, samt godt innarbeidede rutiner for kommunikasjon, 
organisering av reiser, og ikke minst - opplæring av de frivillige. 
 
Kan langtids frivillige få en enda større kunnskapsbase og ta med et enda sterkere budskap 
tilbake til sine hjemsted, om de rullerer mellom forskjellige typer aktører - 
Skjærgårdstjenesten, profesjonelle aktører, Kystverket? 
 
Regulering og forskrifter 
Uansett hvem som rydder og hvordan, vil man være underlagt reguleringer, lover og 
forskrifter. Dette er et stort fagfelt, som vi har lagt store ressurser i å kartlegge og utrede, og 
samtidig som vi har fått en oversikt over etablert lovverk, ser vi hvor det er mangelfull 
regulering for strandrydding, og hvordan det skaper utfordring for gjennomføring eller 
unødvendig risiko. 
 
I dette dokumentet har vi bare gitt en kort oversikt over de viktigste og mest relevante 
områdene, som de aller fleste som driver med strandrydding vil måtte forholde seg til. 

Fugl og andre naturhensyn 

Strandryddere må ha oversikt over verneområder og forholde seg til de faktiske 
verneforskriftene i hvert enkelt tilfelle, f. eks. verneområder for fugl, der regelverket er enkelt 
og tydelig. 
 



Når det gjelder andre former for vern, kan det være mer utfordrende å definere anvendelse 
av forskriftene, da strandrydding ikke finnes i begrepsverdenen.  Hvilke hensyn må man f. 
eks. ta i et område med landskapsvern, dersom man ønsker å rydde trålposer som er grodd 
ned i terrenget? 
 
Hensyn til fugl utenfor verneområder er også et stort dilemma, der det er stor avstand 
mellom enkelte miljø- eller fugleorganisasjoner som ønsker totalforbud mot rydding i 
hekkesesong (fra februar-juli), til rene strandryddeaktører, som ønsker et tydelige regelverk 
med godkjente perioder for rydding i definerte geografiske områder eller landskapstyper. 
 
I et strandryddeperspektiv er det åpenbart at man ikke vil klare å rydde Norge om man bare 
kan jobbe fra august til januar. I de nordligste områdene kommer kulde, is, snø og mørke 
allerede i september/oktober, og man vil i praksis stå igjen med en ryddesesong på 2-3 
måneder, der man har mange værfaste dager. 
 
I et “fugleperspektiv”, om vi kan tillate oss å bruke dette ordspillet, er det en reell fare for å 
forstyrre hekkende fugl i enhver vik og på enhver holme, gjennom flere måneder fra februar 
til juli, og strandryddemiljøet er nødt til å ta dette på alvor, og utarbeide krav og forskrifter til 
hvordan man skal operere for å minimere risikoen for skade på fugl. 
 
In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund har startet arbeidet med å lage en prosedyre, 
som er presentert her: http://www.levendehav.no/fugl men vi forventer at det vil komme både 
forskrifter og kartløsninger som viser sårbare og “trygge” områder fra myndighetene, forvaltet 
og håndhevet av fylkesmennene. 
 
På veien dit, tror vi det er viktig med en åpen og konstruktiv dialog mellom fagmiljøene som 
jobber med strandrydding, og fagmiljøene som jobber med fugl, spesielt NOF og SNO. 

Formelle krav og lovverk 

De formelle kravene knyttet til strandrydding, basert på virksomhetens og aktivitetenes art, 
er langt større enn de fleste er klar over, også innen etablerte strandryddeorganisasjoner! 
 
Vi skal ikke bruke mye spalteplass på dette her, men lister opp noen av de viktigste 
overordnede lovverkene, som gjennom regler, forskrifter og praktisk anvendelse omfatter alt 
fra kompetansekrav til krav om sertifiseringer, konsesjoner, tillatelser, dokumentasjonskrav, 
rapporteringskrav, og mye mye mer: 
 

- Arbeidsmiljøloven (HMS, arbeidstid, ansettelsesvilkår, osv.) 
- Skatteloven (Skatt, mva, arbeidsgiveravgift, osv.) 
- Regnskapsloven (Bokføring og dokumentasjon, revisjon, m.m.) 
- Forurensningsloven (Forskrifter om avfallsbehandling, konsesjoner, m.m.) 
- Kommuneloven (Forvaltning, finansiering, koordinering, m.m.) 
- Sjøfartsloven (Krav til fartøy og maritimt personell, mannskap, skipper m.m.) 
- Småbåtloven (Gjelder når rydding gjennomføres som fritidsaktivitet med privat båt) 
- Utlendingsloven (dersom man benytter seg av internasjonal frivillighet) 
- Aksjeloven (... som i stor grad også regulerer frivillige/ideelle organisasjoner) 

 

http://www.levendehav.no/fugl


Militære installasjoner 

Om man driver med strandrydding vil det være begrenset adgang i områder med millitære 
installasjoner eller interesser.  I mange tilfeller er dette tydelig merket med skilt eller i kart, 
men av åpenbare årsaker finnes det også umerkede “hemmelige” militære installasjoner i 
Norge. 
 
For å unngå uønskede situasjoner eller konfrontasjoner, ser vi for oss at i det minste 
profesjonell strandrydding, som foregår i de mest utilgjengelige (og uventede) områdene bør 
ha mekanismer som gjør det mulig for Forsvaret å holde oversikt over strandryddernes 
planer.  
 
Dette kan i praksis bety at strandrydderne melder fra gjennom den nye ryddeportalen hvilket 
område det er planlagt å rydde i et visst tidsrom, slik at forsvaret eventuelt kan ta kontakt og 
gjøre avklaringer, dersom planene innebærer risiko eller uønsket aktivitet. 
 
Dette gjelder selvsagt ikke bare faste militære installasjoner - forsvaret er minst like mobile 
som vi er langs kysten, og gjennomfører både øvelser og andre operasjoner, gjerne der man 
minst venter det… Vi skal ikke ha oversikt over dem, men de må kanskje få en viss oversikt 
over oss! 

Industri og anlegg, beitemark, o.l. 

Så lenge man beveger seg i utmark, gir allemannsretten fri ferdsel i strandsonen, og derav 
også en “rett” til å gjennomføre strandrydding så lenge man holder rimelig avstand fra 
bebodd hus eller hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. 
 
Definisjonen av utmark er teknisk sett tydelig, men i praksis kan det være vanskelig å vite 
om f. eks. beitemark er definert som innmark eller utmark, dersom det ikke er satt opp gjerde 
eller skilt med informasjon. 
 
Det er også en realitet at svært mange grunneiere har satt opp ulovlige gjerder, dvs. at et 
område ser ut som innmark, men i realiteten er utmark. 
 
Som hovedregel er det god folkeskikk å spørre om man er i tvil. 
Det bør utarbeides klare lovtolkninger og forskrifter, spesifikt for strandrydding, der det 
muligens vil være forskjell på frivillig rydding, organisert frivillig rydding og profesjonell 
rydding, der kravene øker suksessivt, i forhold til å kvalitetssikre at ferdsel kan skje både 
lovlig og trygt. 

Sjøfartsloven og småbåtloven 

Lovverket for bruk av båt er både omfattende og strengt, for å ivareta sikkerhet på sjøen. 
 
Så vidt vi kjenner har det ikke vært noen alvorlige ulykker i direkte forbindelse med 
strandrydding, men risikofaktorene er mange og konsekvensene kan være fatale ved uhell. 
 



De sentrale problemstillingene aktørene som driver med strandrydding må ta stilling til er om 
operasjonen er organisert eller i næring (man benytter Sjøfartsloven) eller om det er en 
fritidsaktivitet med privat båt (småbåtloven), og om de som er ombord er mannskap 
(Sjøfartsloven) eller passasjerer (Sjøfartsloven + forskrift om fartøy som fører 12 passasjerer 
eller færre, den såkalte 14-forskriften). 
 
Bruker man fartøy for flere enn 12 passasjerer eller lengde større enn 24 meter, evt. andre 
utløsende kriterier, kompliserer det kravene om sertifisering og dokumentasjon, både for 
maritimt mannskap og fartøy. 
 
Sjøfartsdirektoratet er behjelpelig med å henvise til riktig regelverk, men ansvaret overlates i 
praksis til operatør og eier av fartøy, og til syvende og sist båtfører/skipper. 
 
Vi har utarbeidet en forenklet instruks, med henvisning til lovverk, som kan benyttes i som 
grunnlag for manualer for operasjoner på sjøen i forbindelse med strandrydding. Denne vil 
gjøres tilgjengelig i begynnelsen av februar, eller når Sjøfartsdirektoratet har gitt sin 
velsignelse. 

CO2-utslippskrav 

Da In The Same Boat ble planlagt i 2016 og etablert i 2017 stod seilbåter i kjernen av vår 
operasjon, ikke bare fordi det er rimelig og praktisk å bo i seilbåt når man reiser langs hele 
kysten og rydder strandsøppel, men fordi de er et symbol for bærekraft. 
 
Vi trenger bare vinden for å komme oss rundt. 
 
Etterhvert som organisasjonen vokste og fornyet seg, ble det snart klart at det vil være 
umulig for oss å rydde så mye som vi ønsker bare basert på seilbåter. 
 
Vi måtte krype til korset, og skaffe oss motorbåter, robuste arbeidsbåter med store motorer, 
som kunne frakte oss raskt rundt i skjærgården, og som kunne laste store volum med 
strandsøppel tilbake til fastlandet. 
 
Dette gikk mot alle våre grunnleggende prinsipper om miljøvern, og vi begynte tidlig å skisse 
på seilbåter med lastekapasitet for avfall, så vel som elektrisk motoriserte arbeidsbåter, og vi 
hadde dialog med mange forskjellige kompetansemiljø innen skipsbygging og andre 
relevante fagområder. 
 
Kreativiteten var stor, men når matematikken var gjort, viste det seg at utslippsfri 
strandrydding basert på elektrisitet gav flere utfordringer som vi ikke klarte å løse: 
 

- Båtkjøring er langt mer energi-intensivt enn bilkjøring. En bil bruker mye energi under 
akselerasjon, og lite energi for å holde farten. En båt har derimot et konstant høyt 
energiforbruk som i prinsippet er eksponentielt proporsjonalt med fart. (Komplekst, 
mange faktorer spiller inn på energiforbruket) 
 

- Det ble gjort flere regneeksempler og simuleringer med forskjellige båter og 
motorstørrelser. Eksempelvis ville vi med elmotor måtte lade den minste 



arbeidsbåten vår i 14 dager for å kunne ha den i drift en normal arbeidsdag, med kun 
16-amperes ladekurs tilgjengelig. Bryggene ute i periferien har stort sett 10 eller 16 
ampere. Det er relativt langt mellom mulighetene for å lade med større strømstyrke, 
med unntak av oppdrettsanlegg, som i stor grad fortsatt har generatorer med fossilt 
brennstoff. 
 

- Sikkerhetsmessig har man en utfordring med batteridrevet motor, ettersom det ikke 
bare er å “fylle opp”, dersom man går tom for strøm ute på havet. Man vil være 
avhengig av reservemotor på fossilt brennstoff eller å bli slept til et sted med 
ladepunkt. 
 

- Batterier er fortsatt tunge, så man vil ha liten lastekapasitet til overs til mannskap og 
innsamlet avfall, dersom man skal ha store nok batterier til å kjøre lengre distanser. 
 

- Solcellepanel og vindturbin gir alt for lav effekt, til å kunne drive en båt som fører last, 
eller passasjerer for den saks skyld. Mobile solcellepanel gir heller ikke nok 
ladestrøm til å lade batterier til å holde en normal arbeidsbåt i drift. 
 

- Lav fart krever mindre energi, men lav fart minimerer aksjonsradius og/eller gir 
arbeidsdager der mannskapet venter om bord, fremfor å rydde på strendene. 
 

Vi la tanken fra oss, i vente på fremtidig teknologiutvikling, og valgte heller å satse på å gjøre 
arbeidsbåtene våre så lette og energi-effektive som mulig, samtidig som vi regnet ut hvilken 
båtstørrelse, motorstørrelse og aksjonsradius som gav lavest utslipp pr. innsamlet kilo avfall. 
 
Den enkle fasiten er at jo kortere man må reise med båt fra base/depot til strand og tilbake, 
desto mer miljøvennlig vil man drive, og desto mer effektiv vil arbeidsdagen være, med tanke 
på frigjort tid til rydding vs. logistikk og frakt av personell. 
 
Det finnes allerede mange konseptbåter drevet både med batteri, solceller og vindturbiner, 
men som verktøy for strandrydding vil de altså komme til kort basert på rekkevidde, 
hastighet, lastekapasitet og i ytre kyststrøk også være sårbare for vær og vind. 
 
Når det er sagt, så håper vi aktører med lavere krav om effektivitet og store volum enn oss, 
vil ta stafettpinnen videre, og jobbe med utvikling av utslippsfri teknologi for strandrydding. 
 
Ingenting vil være bedre enn at vår konklusjon er feil! 
 
Når det gjelder profesjonelle aktører og anbudsprosesser, bør det stilles krav om at fartøy 
som brukes i operasjonene skal være så utslippsvennlige som mulig. 
 
 
 
 
  



 

Strandryddere som gleder seg over en ren og vakker natur på Helgelandskysten. 
 
 
Avslutningsvis 
Vi håper vårt innspill blir positivt mottatt. 
 
Strandrydding og marin forsøpling er et stort og komplekst arbeidsområde, og dette 
dokumentet omfatter bare en liten del av helheten. 
 
Utviklingen av strandryddemiljøet har vært eksplosiv de siste årene, og det vi har sett er 
starten på en ny bransje eller en ny etat. 
 
Dersom vi klarer å utvikle dette videre vil vi ikke bare ha verdens vakreste kyst, men verdens 
reneste kyst, og vi har også muligheten til å ta med våre kunnskaper, systemer og teknologi 
ut i verden for å gjøre en innsats der forsøplingen er enda større. 
 
Vi takker for tiden dere har brukt til å lese vårt innspill, og gleder oss til å møte dere alle, 
både på konferanser, møter, workshops - og ute i skjærgården, i tiden fremover. 
 
 
mvh 
Rolf-Ørjan Høgset og Ruben Oddekalv 
In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund 
i samarbeidet Levende Hav. 


