In The Same Boat
Årsrapport for 2020

Arbeidsbåtene “Nemo” og “Bruce” i Fleinvær i Nordland. I dette området ble det kjørt inn 3-5
fulle lass pr. dag i en periode i juni 2020.
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Oppsummering av sesongen
Gode resultater - 400 tonn kjørt til land
Vår opprinnelige ambisjon for 2020 var å rydde 1000 tonn marint avfall, med et budsjett på
ca. 30 millioner kroner. Det endelige budsjettet endte opp bare på ca. 11 millioner øremerket
strandrydding, og et totalt resultat på ca. 400 tonn avfall levert til behandling, dvs. at vi har
oppnådd et større resultat pr. krone i finansiering enn det vi hadde forventet.
Til sammen 7 personer har vært i fast stilling, og i tillegg har vi leid inn skippere og annet
personell ved behov. I tillegg har 60 langtids frivillige deltatt i perioder fra 4-9 måneder.
Totalt tilsvarende opp mot 40 årsverk.
Vi har hatt operasjoner i Nordland, Vestland og så vidt i Troms og Finnmark.

Vrakvik i verneområde utenfor Vega.

En sesong med mange utfordringer
Sesongen 2020 har bydd på mange uforutsette utfordringer, og mer enn noen gang har vi
vært nødt til å korrigere planene underveis for å klare å nå våre mål i løpet av sesongen.
Selv om vi ønsker å fokusere på det positive, er det viktig for oss å fortelle om det som har
vært krevende, både for læringens del, og fordi erfaringene sier noe om premissene for det
vi driver med, som bør ha betydning for både myndigheter og andre tilretteleggere for
strandryddemiljøet.
CORONA
Corona-pandemien har gitt utfordringer når det gjelder logistikk for mannskapets reiser. Den
mest dramatiske konsekvensen, var at 4 av våre frivillige ble snudd og sendt hjem på
Gardermoen pga. feilvurderinger av grensepolitiet under innføring av nye innreiseregler.
Utover dette har vi klart å opprettholde planlagt mannskapskapasitet, basert på forskyvning
av oppstartsdatoer og gjennomføring av 10-14 dagers karantene for alle nye mannskap.
Ekstra kostnader i forbindelse med karantene og ekstra reiseutlegg ligger på opp mot 300
000,- for sesongen 2020.
EKSTREMVÆR
Slik vi opplever det blir værforholdene vanskeligere og vanskeligere fra år til år, og 2020 har
bydd på mange overraskelser, fra snø og vinter til midten av mai og stormer med orkan
styrke, dvs, mer enn 50 meter pr. sekund. Det føles naturlig å benytte begrepet ekstremvær.
For oss har det i praksis betydd flere dager værfast enn tidligere år, og utfordringer i starten
av sesongen, da strendene ofte var dekket av snø, og plastavfallet frosset fast i bakken.
FINANSIERING
Selv om vi hadde to sentrale finansieringskilder på plass tidlig i sesongen, lot det meste
vente på seg. Det ble ingen uttelling fra Miljødirektoratet og den største finansieringskilden
for teamet på Vestlandet ble ikke bekreftet før nærmere sommeren. Usikkerheten om
finansiering tidlig på sesongen, førte til at vi bare hadde mulighet til å kjøre ett team første
halvår, og at teamet på Vestlandet ikke var i gang for fullt før ut i august. I praksis innebar
dette at noen av ressursene som var tiltenkt Vestlandet og team 2 i Nordland ble dårlig
utnyttet i perioden april-juli. Med en tidligere bekreftet finansiering, og full ressursutnyttelse,
ville resultatet trolig vært ytterligere 100-200 tonn innsamlet plast.

Noen av fartøyene våre i havn ved Vega.

Gode resultater i sosiale medier
Sesongen 2020 gav enda bedre resultater i sosiale medier enn 2019, mens
pressedekningen ble noe lavere, til tross for at vi pitchet inn mange gode saker til media. Vi
tror kanskje at WWFs TV-aksjon “brukte opp” mye av medias tildelte tid og fokus på marin
forsøpling, og at også corona-situasjonen, presidentvalg i USA og andre store saker har
dominert mediebildet på bekostning av f. eks. “lokale miljøsaker”.
I den beste 4-ukers perioden på Facebook passerte vi 400 000 unike besøk, og var på den
tiden Norges nest største Facebookside innen miljø-kategorien etter WWF.
Vi mottok kritikk fra WWF for at vi ikke “la ned” våre aktiviteter på Facebook under
TV-aksjonen, men mener vi balanserte kommunikasjonen godt og at vi også bidrog til
TV-aksjonen på en god måte, både gjennom aktiviteter på nett og ikke minst teknisk støtte til
WWFs aktiviteter under promotering av TV-aksjonen.
Statistikk for noen av våre mest sette filmer i 2020:
Tittel

Dato

Publikum

Året 2020… (nyttårsfilmen)

22.12.2020

63 100

In this special mission...

29.11.2020

22 700

Vil du støtte oss i arbeidet...

12.10.2020

79 200

Plasten i havet består av så uendelig mye mer

03.10.2020

144 600

Hvor effektivt kan vi rydde Norges kyst

27.09.2020

130 200

Hver dag henter vi flere båtlass...

22.09.2020

270 400

Hver dag henter vi (fotoserie)

18.09.2020

32 700

Å rydde hele Norges kyst er en stor oppgave

16.08.2020

108 400

Mange ble provosert av bildene

11.08.2020

57 300

Visste du at Norge har 8 ganger… (fotoserie)

09.08.2020

129 200

Å vite at vi redder dyr fra død og pinsle...

07.08.2020

43 300

Hvordan rydde 20 000 strender på 5 år

25.07.2020

31 300

Hårete mål, vi har et mål om å rydde….

24.07.2020

103 100

Meet some of our long term volunteers

02.07.2020

26 500

The simple recipie of our efficiency

07.06.2020

66 700

We stayed longer at Bolga

29.05.2020

72 200

Cleaning the Norwegian coastline

09.05.2020

97 800

Say hello to Bruce

30.04.2020

21 000

We will never give up

26.04.2020

59 100

Strandrydding og logistikk for eierløst avfall i Nord-Norge

Egen rydding vs. depottjeneste
Prosjektet ble opprinnelig planlagt som et kombinert prosjekt med rydding i utilgjengelige
områder med eget personell, og logistikk/depottjeneste for lokalbefolkningen.
Coronasituasjonen og frarådinger mot å drive med strandrydding fra Hold Norge Rent, har
ført til en svært lav aktivitet fra lokalbefolkningen i 2020.
Våre resultater er derfor i all hovedsak basert på rydding med eget personell. Mens vi i 2019
eksempelvis hentet over 200 depot på Helgeland, ble det i 2020 hentet bare ca. 10 depot.
En annen årsak til den lave lokale aktiviteten, kan være det faktum at det har vært langt
vanskeligere å finne avfall i 2020, da en stor del av de lett tilgjengelige områdene har vært
omfattende ryddet de siste årene.
Mange av de fastboende vi har møtt, påpeker nettopp dette - det har aldri vært så lite
havplast å finne som nå.

Nord-Norge i tall
Antall tonn strandsøppel ryddet
Aktive ryddedager i sesongen

220 tonn
200 dager

Logistikkoppdrag og depot

20 tonn

Motortimer, arbeidsbåter

Ca. 800

Dagsverk frivillighet totalt

Ca. 1600

Timeverk frivillige, rydding i strandsonen

Ca. 8000

Kg. pr. time plukket

27.5 kg

Seilingslogg
Team Nord-Norge

Ankomst

Dager

Kommentar

Sandnessjøen

01.01.2020

59

Vinteropphold

Åmøy

29.02.2020

1

Transit, ny båt

Hjellestad

01.03.2020

3

Transit, ny båt

Ålesund

04.03.2020

1

Transit, ny båt

Rørvik

05.03.2020

1

Transit, ny båt

Sandnessjøen

06.03.2020

26

Rydding, oppstart

Lånan

01.04.2020

10

Rydding

Sandnessjøen

11.04.2020

7

Vedlikehold

Rødøya

18.04.2020

10

Rydding

Bolga

28.04.2020

24

Rydding

Sørarnøy

22.05.2020

22

Rydding

Nordskot

13.06.2020

8

Rydding

Ballstad

21.06.2020

6

Logistikkoppdrag, LAS

Svolvær

27.06.2020

6

Logistikkoppdrag, LAS

Skutvik

03.07.2020

15

Rydding

Bodø

18.07.2020

8

Rydding, transit, vedlikehold

Sandnessjøen

26.07.2020

4

Transit

Vega

30.07.2020

35

Rydding

Brønnøysund

03.09.2020

24

Rydding

Herøy

27.09.2020

13

Rydding

Lovund

10.10.2020

3

Rydding

Langneset (Solværøyene)

13.10.2020

10

Rydding

Selsøyvik

23.10.2020

15

Rydding

Sandnessjøen

07.11.2020

54

Vinteropphold og logistikk

Sandnessjøen

31.12.2020

Oversikten viser at det til sammen var disponibelt totalt 193 dager til rydding gjennom
sesongen for teamene i Nord-Norge, når transit og andre oppdrag er trukket fra.
Seilingsplanen gjelder kjerneteamet for Nord-Norge. Utover dette er det gjort flere mindre
tokt i Nordland, Troms og Finnmark med ressurser fra samme team:

1. “SWAT TEAM VESTERÅLEN”
4 frivillige og en skipper gjorde en 2 ukers intens aksjon i Vesterålen der man først og
fremst fokuserte på områder med høy forsøpling og tunge/uhåndterlige objekt, i
samarbeid med Reno Vest. Det ble også brukt ressurser på kartlegging og
planlegging av operasjoner i Vesterålen i kommende år.
2. OPERASJON TROMS OG FINNMARK
Et lite team reiste opp til Tromsø for å hjelpe Bo Eide og andre lokale frivillige i
området med henting av depot.
3. OPERASJON BOLGA RYDD NORGE PILOT
Etter at Handelens Miljøfond hadde gitt oss tilgang til sin “Plan for Rydd Norge
Nordland”, som inneholdt en definisjon av “100% ryddet”, samt en oversikt over hvor
mange tonn det var forventet å kunne rydde i forskjellige områder, valgte vi å sende
ut et team for å rydde noen av områdene som var omtalt, med en gjennomføring
nøyaktig som i definisjonen. Formålet var først og fremst at vi ønsket å skaffe oss
nødvendig erfaring for å i etterkant kunne lage et presist og godt tilbud i forbindelse
med Rydd Norge-utlysningen. (Se eget punkt)
4. Oppdrag for LAS Lofoten / Clean Up Lofoten, der vi hentet inn deres depot som lå
lagret i bigbags i vanskelig tilgjengelige områder. Dette ble gjort som en intensiv
innsats over en uke. (Egen rapport finnes for oppdraget)

Denne bøyen fra offshorevirksomhet lå godt oppe i en elveos, men ved hjelp av tau og
vinsjer fikk vi den til å flyte på full flo, og kunne slepe den inn til nærmeste havn der den ble
tatt på land.
5.

Fokus på effektivitet
Vår operasjon i Nord-Norge ble i stor grad gjennomført som en direkte videreføring av
pilotprosjektet i 2019, der målet var å optimalisere arbeidsmetodene for effektivitet - hvordan
rydde mest mulig pr. krone.
Mens piloten i 2019 ble gjennomført i et område med en kompleks skjærgård med mange
øyer og viker, ble metodene i 2020 prøvd ut i mange forskjellige landskap, fra Brønnøy i sør
til Hamarøy i nord.
Metoden er basert på at man flytter seg fortløpende fra sted til sted, og rydder i en radius på
ca. 10 nautiske mil. Mannskapet bor i seilbåter, mens arbeidet gjøres fra spesialtilpassede
arbeidsbåter.
Nytt av 2020 var at vi som grunnprinsipp ikke flyttet teamet før området var 100% ferdig
ryddet, dvs. til vi ikke klarte å finne mer å rydde i de aktuelle områdene.
Teamets størrelse varierte fra 8-16 personer inkludert profesjonelle skippere og langtids
frivillige strandryddere.
Avfallet i hvert område ble lagret i et sentralt depot, som ble hentet med vogntog/containere
etter at arbeidet i området var avsluttet.

På Bolga fikk vi bruke bryggene til Nova Sea til lossing av innsamlet avfall.

SWAT Team Vesterålen
En gruppe med 2 skippere og 4 erfarne langtids frivillige gjorde et tokt i Vesterålen gjennom
hele juli. Målet var både å kartlegge og gjøre seg mer kjent i området, men også å få hentet
inn depot og noen større objekt som lokale frivillige ikke hadde klart å få med seg.
Operasjonen ble gjennomført i tett dialog med Reno Vest, og det ble hentet inn blant annet
tyngre komponenter fra industriell virksomhet.
Området preges av tung sjø og dels ufremkommelig terreng, og er derfor svært utfordrende.
Enkelte områder har best tilkomst fra land, mens utfrakting av avfall likevel må gjøres med
båt eller helikopter.
I en mer langsiktig operasjon i dette området må det beregnes et høyere antall dager
værfast enn i de sørlige deler av Nordland.

I Vesterålen hadde vi først og fremst fokus på hotspots og større objekt, som vi hadde fått
tips om fra Reno Vest. Denne ankerbøyen lå ved Nyksund i et av områdene som i ettertid er
lyst ut som oppdrag i Handelens Miljøfonds Rydd Norge-program.

Operasjon Troms og Finnmark
Tradisjonen tro besøkte vi også Troms og Finnmark for å hjelpe til med innhenting av depot,
men i år var det lite å gjøre pga. lav lokal aktivitet, noe som igjen kan ha sammenheng både
med corona-epidemien og det faktum at mange av de mest tilgjengelige områdene har vært
ryddet grundig gjennom de siste årene.
Vi avbrøt turen i Tromsø-området, og konkluderte med at vi heller ville gjøre en større
aktivitet lengre nord og øst i området i sesongene 2021-2025, da med egne langtidsfrivillige
ryddere.

Oversikt over depot fra Bo Eide.
Svært nøyaktige angivelser av
lokasjoner for sekker fra Bo Eide gjorde
det enkelt å planlegge operasjonen.
Slike detaljkart ble levert for hvert av
stedene der vi hentet depot.
Totalt ble det fylt opp en stor container
med depotene fra dette område,
anslagsvis ca. 4 tonn.

Operasjon Bolga - Rydd Norge Pilot
Et team på 5 personer dro høsten 2020 til Bolga for å rydde områdene Flatværet/Varkgård
Naturreservat og Gåsværet innenfor Støtt.
Flatværet/Varkgård er et verneområde som hadde ferdselsforbud da vi hadde vårt opphold
på Bolga tidligere i sesongen, og var derfor ikke ryddet tidligere. Gåsvær var heller ikke
planlagt eller ansett som prioritert på det tidspunktet vi var i området tiligere på våren.
Områdene var i dokumentet “Plan for rydding av marint avfall på ytre kyst av Nordland”,
utarbeidet av Salt Lofoten AS, estimert til henholdsvis 31 tonn og 16 tonn.
Ryddingen ble gjennomført ved at det fullstendige arealet av områdene ble systematisk gått
over og ryddet, slik at det ikke kunne ligge igjen bortglemt eller skjult avfall.
De faktiske funnene utgjorde 6.5 og 3 tonn, altså til sammen 9.5 tonn, eller bare 20% av den
mengden som var anslått.
Det store avviket mellom anslått og faktisk funnet avfall gjorde at vi valgte å starte en
grundigere gjennomgang av de forskjellige datakildene som ligger til grunn for beregning av
avfall langs Norges kyst. (se eget punkt)
Teamet som utførte oppdraget har utarbeidet en utfyllende rapport, som kan gjøres
tilgjengelig på forespørsel.

Strandryddere ved depotplassen vår på Bolga, her fra vårsesongen da områdene rundt
Bolgværet ble ryddet.

Beskrivelse av hoved-teamets aktivitet i Nordland
SANDNESSJØEN MARS
Den første perioden med fullt team i Sandnessjøen ble brukt til en grundig opplæring
samtidig som det ble ryddet både i sentrumshavna og områdene rundt Alstenfjorden.
Perioden var preget av kaldt vær, mye snø og vind, og det var ikke mange dager det var
mulig å rydde effektivt. Innsamlet avfall ble levert direkte til SHMIL/container.
LÅNAN APRIL
Et team på 5 dro ut til Lånan med seilbåten Bris og arbeidsbåten Nemo for et skippertak
frem mot fuglefredningsperioden. Vi hadde tett dialog med fuglevokterne som driver med
Ærfugl i området, som også lot oss bruke deres brygge kostnadsfritt. Det lå fortsatt snø i
terrenget, men vi fikk tatt de verste holmene i den nordlige delen av Lånan og i leia opp mot
bebyggelsen. Vi måtte også erkjenne at deler av Lånan ikke er mulig å komme til med våre
arbeidsbåter, da de rett og slett er for store/dyptgående. Store deler av Lånan vil bare kunne
ryddes ved å bruke kajakk, SUP eller lignende personlige farkoster. Depot ble laget ved
bryggene etter avtale med grunneier.
RØDØYA APRIL
Vi lå på bryggene hos Klokkergården, og ryddet først og fremst i værene vest for selve
Rødøya. Her møtte vi på flere lokale ryddere som kunne fortelle at deler av områdene med
størst tilsig ble ryddet på årlig basis. Vi fokuserte på de minst tilgjengelige områdene som
ikke blir ryddet av de lokale. Været var fortsatt ustabilt med noe varmere, og snø var ikke
lenger et hinder for rydding. Depot ble laget uten for lokalbutikken etter avtale med
grunneier.
BOLGA MAI
Vi lå i havna hos Bolga Brygge og jobbet først og fremst ute i værene på vestsiden av selve
Bolga. Området har hatt minimalt med aktivitet fra lokale ryddere, og det var også enkelt å
samle inn store mengder. Her feiret vi 17. mai og den siste snøstormen passerte 15. mai.
Depot ble laget på det kommunale havneområdet ved dieselbrygga og vi fikk losse via
bryggeplassen til Nova Sea. Gjestfriheten fra de lokale innbyggerne var stor, og vi ble godt
integrert i samfunnet de få ukene vi var på Bolga.
SØRARNØY MAI
Vi fikk låne privat bryggeplass, uten vann, men med strøm. Her doblet vi teamet, og lå på det
meste med 3 seilbåter og 2 arbeisbåter. Opp til 18 frivillige var i sving på det meste, og vi
hentet opp til 5 båtlass med søppel per. dag. Områdene som ble ryddet fra dette
utgangspunktet var Fleinvær, Fleina, Sørfugløy, Fugløyværet, Sørarnøy og Femris. Det var
mye godt vær og vi hadde bare et par dager værfast under hele oppholdet. Vårt største
hinder var at vi måtte helt til Bodø for å fylle bensin fra brygge, men pga. lavere bensinpris i
Bodø var dette også et rimeligere alternativ enn å fylle via jerrykanner på den lokale
bensinstasjonen. Lokalbefolkningen tok godt i mot oss og var innom med både fisk og kaker.
NORDSKOT JUNI
Nordskot bød på sesongens største overraskelse. Vi hadde forventet store mengder avfall,
fordi området er øde, og fordi topografien tilsier at mye avfall vil lande og holdes igjen i
terrenget, men dette var det reneste området vi hadde besøkt så langt. Det skulle siden vise
seg at værene vi hadde fokusert på var omfattende ryddet av lokalbefolkningen over mange
år, og at vi fant mer avfall nærmere bebyggelsen, i områder som kanskje ikke var like

spennende å rydde for de lokale entusiastene. Bryggene vi lå ved er svært værutsatte, og
det var utfordrende å sikre oss mot skader på seilbåtene når nordvesten kom inn. Vi ble godt
mottatt av lokalbefolkningen, som inviterte oss på middag og kaker.
BALLSTAD OG SVOLVÆR JUNI
I forbindelse med oppdrag for LAS Lofoten / Clean Up Lofoten flyttet vi hele Nord-Norge
teamet til Lofoten, der vi fikk to fine uker med lange skift når været tillot det og noen
velfortjente fridager, bl.a. med surfing på Unstad. Teknisk sett er Lofoten et av de
vanskeligste områdene vi har jobbet. Dette henger sammen med mange faktorer, bl.a.
ubeskyttet kystlinje med store dønninger, umerkede grunner med sjøgress og stein og et
røfft landskap å bevege seg i.
SKUTVIK JULI
Vi lå til sammen 2 uker i Skutvik, og på lik linje med Nordskot var vi overrasket over hvor lite
strandsøppel det var å finne i området. Vi etablerte samarbeid med bl.a. Cermaq, som også
deltok med flere av sine ansatte på våre ryddeaksjoner, og som inkluderte oss i sosiale
sammenkomster. Store deler av avfallet vi fant i dette området hadde en klar lokal
opprinnelse, og det ble funnet en større privat villfylling, som vi etter avtale med kommunen
og IRIS Salten tok oss av.
BODØ JULI
Vi hadde et kort stopp i Bodø ifm. vedlikehold/slipping av flere av fartøyene våre, og brukte
ventetiden på å rydde litt i området. Ingen store funn, men det ble noen sekker med
“bysøppel” slik vi ser mye av nært større bysentrum, f. eks. emballasje fra fastfood og
ølbokser.
VEGA AUGUST
På mange måter ble oppholdet på Vega i august sesongens høydepunkt. Her fikk vi hjelp fra
seilbåten North Eagle med skipper og mannskap, og vi hadde på det meste 3 arbeisbåter i
sving. Skjærgården utenfor Vega består av tusenvis av øyer, og det er forsøpling på de
fleste av dem. Vi har ryddet i dette området tidligere år, og vi kommer også til å dra tilbake i
årene som kommer, for å få gjort en fullstendig førstegangsrydding av alle holmer og viker.
Samtidig som området er værhardt, er det alltid et sted man kan rydde i le, selv på de verste
dagene, og dette ble også det området hvor vi fikk størst gjennomsnittlig fangst pr. dag. Vi
fikk også ryddet hele omkretsen av Søla, som er et av de vanskeligste områdene vi har
ryddet pga. langgrunn strand og enorme kampesteiner langs hele strandsonen. Arbeidet i
området ble gjort i samarbeid med Vega Verdensarvsenter. I området ble det hentet inn flere
store bøyer og yokohamafendere.
BRØNNØYSUND SEPTEMBER
Vi lå i sentrumshavna og i en periode med mye sterk vind fikk vi gjort mye på de noe
beskyttede områdene rundt Torghatten, og dels på yttersiden. Vi identifiserte flere villfyllinger
i området, og brukte en del tid på å hjelpe til med å berge dem fra å havne på havet, i
samarbeid med grunneiere og kommunen. Depotet vårt ble laget midt i sentrum, på
parkeringsplassen til Amfi, der vi også var tilstede for å snakke med “publikum”.
Tilbakemeldingen var i all hovedsak positiv, men vi fikk også noen negative tilbakemeldinger
fra personer som ikke synes “søppel” har noe å gjøre midt i sentrum. Vi forklarte at det var
bedre at det lå der noen dager, i stedet for at det skulle fortsette å ligge ute i skjærgården. I
Brønnøysund hentet vi også inn flere store bøyer, både fra oppdrett og offshorevirksomhet.

HERØY OKTOBER
Vi lå to uker på Herøy, der vi bl.a. ferdigstilte påbegynte prosjekt fra 2019, dvs. større objekt
som ble funnet i 2019, der Herøy Kommune gikk inn med ekstra midler for å få hjelp til å
rydde opp. Deriblant ble det hentet inn havarerte flytebrygger, båtvrak og flere kilometer med
fôrslanger fra oppdrett. Vi fikk også god hjelp av Mowi og av en lokal sauebonde, og vi
hadde pizzaaften med ordføreren. Som tidligere på Herøy fikk vi bruke servicehuset til den
lokale båtforeningen. Depotet vårt ble lagt til Fagervika, som i 2019.
LOVUND OKTOBER
Vi hadde et kort stopp på Lovund, men måtte etter 3 dager forlate pga. for liten dybde i
havna. Det ble ryddet i Lovundværet, der vi også fulgte opp noen av de store hotspotene vi
ryddet i 2019.
LANGNESET / SOLVÆRØYENE OKTOBER
Det har nærmest blitt en tradisjon å besøke Langneset, der vi har tilgang til fine brygger, hus
og et flott anlegg med badstu og stamp. Her har vi nært samarbeid med både laksenæringen
og den lokale velforeningen, der alle ressurser samles og jobber sammen. Vi fikk ryddet
noen av områdene som gjenstod etter 2019, og området nærmer seg 100% ryddet.
SELSØYVIK NOVEMBER
Sesongavslutningen ble tatt på Selsøyvik Handelssted, en flott havn med butikk og drivstoff,
der vi når ut til et stort område, fra Rødøya og ut til Nesøya og Hestmannen. Depot ble laget
både inne i Selsøyik Handelssted og på fergekaien. Perioden var preget av varierende men
mye fint vær, og vi fikk hentet depot både på Myken og Træna, samtidig som vi fikk ryddet
de mest værutsatte stedene nord for Hestmannen og Nesøya. Her hadde vi også et enkelt
julebord, for å feire at sesongen var over, sammen med de lokale støttespillerne våre fra
Selsøyvik Handelssted og Selsøyvik Havbruk.
SANDNESSJØEN NOVEMBER
Mens vi fortsatt hadde noen frivillige igjen som hadde returbilletter utover i november gjorde
vi rydding både Herøy og Dønna, med utgangspunkt fra Sandnessjøen. Det ble bl.a. ryddet i
utilgjengelige områder utenfor Vandve.
På ingen måte vanskelig å
fylle opp båtene med et lite
mannskap på tampen av
sesongen, ute i de
utilgjengelige områdene
utenfor Vandve, Dønna.

Strandrydding på Vestlandet

Oppstart av nytt team
Basert på en avtale med fondet Agenda Vestlandet (Sparebanken Vest) ble det etablert et
nytt team for Vestlandet.
Etableringen av teamet har bestått av følgende hovedaktiviteter:
-

Planlegging og prosjektering
Kartlegging av aktuelle områder
Dialog med andre aktører
Anskaffelse av fartøy
Rekruttering av personell
Opplæring av personell
Gjennomføring av rydding
Samarbeid med Norges Miljøvernforbund

Hver av aktivitetene er beskrevet nedenfor.

Planlegging og prosjektering
Vi hadde dialog med Agenda Vestlandet allerede siden høsten 2019, og planlegging og
prosjektering av det nye teamet ble i stor grad gjennomført basert på de premissene og
forutsetningene som lå i det aktuelle tilskuddet, dog ikke på kompromiss av In The Same
Boats grunnleggende verdier.
Forutsetningene for oppstart av et nytt team på Vestlandet var både at vi skulle være
velkommen av øvrige aktører og lokalmiljøene, og selvsagt at det var et reelt behov for
rydding i den skala vi la opp til.
Det ble tidlig utarbeidet skisser for hvordan det nye teamet skulle operere, med budsjett og
planer for bemanning og anskaffelse av fartøy.
Målet var i utgangspunktet å være i gang for fullt allerede tidlig vår 2020.
Det tok imidlertid lengre tid enn forventet å få alle formaliteter på plass, så for å kunne få et
resultat i 2020, gikk vi i gang gradvis, basert på de ressursene vi hadde, og den risiko vi
kunne ta før finansieringen var garantert.

Kartlegging av aktuelle områder
Et lite team på 3 personer gjorde lett rydding og kartlegging i områdene fra Bergen og
sørover til Haugesund i vårmånedene. Dette var da den delen av Vestland vi hadde minst
oversikt over, mens vi allerede hadde god oversikt over områdene fra Bergen og nordover.

Teamet bodde i rorbu og periodevis på M/S Miljødronningen, og brukte en Arronet 23.5 til å
komme seg rundt. Før dette fartøyet ble levert ble det også leid mindre båter som ellers
brukes til “fiskeopplevelse”.
Kartleggingen viste det vi hadde forventet, dvs. at aktiviteten fra andre frivillige på Vestlandet
er større enn i de nordligste fylkene (det bor flere folk her), men at det likevel var store
forekomster med avfall, spesielt i utilgjengelige og værharde områder, og i noen tilfeller nært
tettsteder eller industriområder, der de lokale kanskje ikke synes det er så spennende å
rydde.

Dialog med andre aktører
Vårmånedene ble også brukt til å etablere dialog med andre aktører. Vår tilnærming til dette
var å informere om at vi ønsket å bidra med rydding på Vestlandet, men samtidig var opptatt
av å ikke gå inn i områder der andre aktører var godt etablert og hadde kontroll på
situasjonen.
Vi ønsket også å informere om at vi kunne hjelpe til med logistikk, om det var aktører som
hadde folk, men manglet fartøy og skippere.
Tidspunktet for å “bli bedre kjent” med miljøet på Vestlandet var kanskje ikke det optimale,
med tanke på corona-situasjonen. Mange aktører hadde stans i strandrydde-aktivitet og
møter, og det rådet usikkerhet i ryddemiljøet.
Det viktigste vi fikk ut av dette var en del informasjon om hvordan de lokale hadde organisert
strandryddeaktivitetene i noen områder, og vi opplevde også en viss bekymring fra enkelte
aktører, om at vi skulle rydde “deres” strandsøppel, som på en eller annen måte hadde en
verdi for dem, f. eks. gjennom økonomisk støtte til strandrydding for lag og foreninger.
Mange steder får lokale klubber og lag støtte både fra næringslivet og kommunene for å
gjøre strandrydding. Ryddingen foregår på dugnad, og midlene går til å dekke f. eks.
vedlikehold på idrettsanlegg eller liknende. Omfanget av denne typen mobilisering, som ikke
er en del av det miljøet som søker Miljødirektoratet og de store fondene, men som jobber i
mindre skala, er langt større enn vi har sett for oss, og klart større på Vestlandet enn i andre
landsdeler vi opererer.
Basert på dette laget vi et standardisert informasjonsskriv for å kunne etablere en bedre
dialog med de små lokale initiativene, der vi får tydelig frem at målet for oss er å kunne være
en ressurs, og ikke en trussel, og at vi ikke kommer for å “ta noen andres avfall”.
Denne informasjonen ligger her: http://www.inthesameboat.eco/info
Når vi er på vei inn i eller vurderer å gå inn i et område, sørger vi nå for at denne
informasjonen blir spredt effektivt, og bruker f. eks. lokale grupper på Facebook for å nå ut til
befolkningen.

Anskaffelse av fartøy
Å skaffe fartøy til Vestlandet var en utfordring, først og fremst på grunn av lang leveringstid
fra produsenten/importørene, og en fullstendig tørke i bruktmarkedet, men også fordi vi på et
tidlig stadium var usikre på behovsspeccen.
Det ble kjøpt totalt 4 nye fartøy for å løse kabalen, der 1 nytt fartøy ble disponert til Vestland,
og 3 eksisterende fartøy fra Nordland ble omdisponert, dvs. at vi etterhvert endte opp med 2
arbeidsbåter og 2 seilbåter på Vestlandet.
I tillegg leide vi periodevis inn en ekstra seilbåt for å få plass til alle de langtids frivillige vi
hadde booket.
Vestlandsteamet, slik det jobbet fra høsten av bestod av følgende fartøy:
DORY - Arbeidsbåt med hydraulisk kran, egner seg for de tøffeste oppdragene og logistikk
MARLIN - Lett arbeidsbåt, egner seg for effektiv personellforflytning men kan også ta last
LIVE - Seilbåt, 6 køyeplasser
BRIS - Seilbåt, 8 køyeplasser
MARIA - Seilbåt, 4 køyeplasser (periodevis innleid)
MARLIN var også operativ på våren, under kartleggingsfasen.

Rekruttering av personell
Allerede høsten 2019 begynte vi å se oss om etter mannskap som kunne stå ansvarlig for
drift av et team på Vestlandet.
Vi ønsket å bygge teamet med lokale ressurser, dvs. personer som allerede har sine røtter
på Vestlandet, og som kjenner kysten i området.
Rekrutteringsprosessen bestod av følgende:
- Stillingene ble annonsert i sosiale medier og våre nettverk
- Innledende intervju med aktuelle kandidater
- Prøvetid/opplæring for utvalgte
- Ansettelse
Det ble ansatt 4 personer i full tid dedikert teamet på Vestlandet, og i tillegg har vi endt opp
med å leie inn skippere periodevis for å få kabalen til å gå opp.
Det skulle vise seg at søkerne med den mest relevante praktiske erfaringen for våre
operasjoner ikke var de med de høyeste sertifikatene, men de som hadde mest fartstid i
mindre fartøy.

Opplæring av personell
Opplæring av nytt personell ble gjennomført sammen med det veletablerte teamet i
Nordland, og enkelte av de nye medarbeiderne oppdaterte også sine kurs og sertifikater, for
å tilfredsstille våre formelle kompetansekrav.
Det ble lagt stor vekt på at det nye teamet skulle få med seg den godt innarbeidede
sikkerhetskulturen i In The Same Boat, og ellers alt som har med strandryddemetodikk,
HMS, bruk av teknologi og å være et godt vertskap for våre langtids frivillige.
De nye faste medarbeiderne som startet opp på Vestlandet hadde 4-8 uker fartstid på
teamet i Nordland, og fikk også med seg noen erfarne langtids frivillige, da de startet opp
aktivitetene på Vestlandet.

Gjennomføring av rydding
Ryddingen på Vestlandet ble utført som 3 delprosjekt:
-

Samarbeid med Norges Miljøvernforbund (se eget punkt)
Kartlegging og lett rydding våren 2020
Full operasjon høsten 2020

Områdene som ble ryddet gjennom høsten er disse:
Datointervall

Sted

21. juli - 1. august

Hjellestad

2-17. august

Fedje

18. august - 23. sept.

Hellesøy

24-26. sept

Hjellestad

27. sept - 31. oktober

Austevoll

1-11. november

Solund

12-26. november

Bremanger

Bemanningen i høstsesongen var som følger:
Tidsperiode
25. juli - 6. aug

Crew størrelse
6-7

7-20. aug

10-11

21-31. aug

7-8

September

10-11

1. Oktober - 3. nov

10-15

4-26. november

4-8

Dagsverk totalt

1137

Tonnasjen som ble samlet inn på Vestlandet er langt lavere enn det vi hadde ambisjoner om
å klare, men vi er likevel godt fornøyde med sesongen og er godt rustet for et effektivt 2021.
Årsakene til at resultatet, målt i antall tonn, ble lavere enn forventet er:
-

På grunn av sen oppstart fikk vi i praksis mindre enn en halv sesong, dvs. ca. 3
normale måneder av 8 måneder i en normal full sesong.

-

Det ble brukt mye tid på samarbeidsprosjekt, der effektiviteten er lavere enn under
normal operasjon. Dette gjelder bl.a. aktiviteter ifm. WWF TV-aksjonen og Erna
Solberg, samarbeid med Universitetet i Bergen og BOF, ukentlige aktiviteter med
Naturvernforbundet, samt andre aktiviteter med skoleklasser, lag og foreninger.

-

Corona-situasjonen gjorde at vi periodevis hadde mindre mannskap enn planlagt.

-

Været på Vestlandet gav noen flere dager med værfast/landligge enn vi hadde regnet
med. Dette løses i 2021 og fremover med en endring i hvilke fartøy som er hvor.

-

Enkelte av områdene vi jobbet i hadde lavere forekomst av avfall enn det vi hadde
regnet med. Les mer om dette i eget kapittel i rapporten.

Mens tonnasjen ble lavere enn forventet, ble samarbeidet med andre aktører og
lokalbefolkningen langt bedre enn forventet.
Vi har opplevd å bli ønsket varmt velkommen av befolkningen, politikere, næringsliv og ikke
minst - de andre aktørene som har jobbet med strandrydding på Vestlandet, og dialogen og
evnen til samhandling virker å være svært god.
Tonnasje og effektivitet vil gå opp i 2021, men vi tror ikke det vil være mulig å oppnå de
samme tallene, målt i antall tonn, som i våre tidligere estimater for Vestlandet.
Ikke bare vi, men de fleste forskningsmiljøene, har over-estimert forekomsten av marint
avfall langs kysten. Dette er selvsagt positivt, og det gjør det også mulig å bruke noe mer av
ressursene på forebyggende arbeid og kommunikasjon - som i det lange løp er det aller
viktigste.

FEDJE
Samarbeidet med Clean Shores, det var gansker ent, og vanskelig å finne søppel, men vi
gikk systematisk til veis og fikk ut alt som gjenstod å rydde i skjærgården på nordsiden av
selve hovedøyen. Dette er for øvrig området som er lyst ut i Rydd Norge.
Det ble ryddet ca. 8 tonn i området. Vi fikk også ryddet de aller ytterste holmene,
fuglereservatene siden vi var der etter hekkeseosngen. Dette er områder som mange har
ønsket og til og med planlagt å rydde tidligere, men som det ikke har vært mulig å gjøre før
pga. mangel på teknisk kapasitet.

Vi hadde besøk av ordføreren og fikk pressedekning i Bergens Tidende, som gjengav en film
vi laget om en stor radarantenne vi berget. Filmen ble laget med en humoristisk vri og fikk
stor spredning.

Skjærgården på nordsiden av Fedje ble grundig gått over. Her hadde lokalbefolkningen vært
ute over flere år, men vi kom til og fikk ryddet også de minst tilgjengelige områdene.

HELLESØY
Dette er et veldig værhardt område, og vi kjente godt at høsten var på vei. Det ble mange
dager værfast, som vi bl.a. brukte til å rydde i næromområdet rundt havnen, dvs. områder vi
kunne nå til fots.
Lokalbefolkningen tok godt vare på oss og vi ble invitert med på quiz og dans/aerobic.
Vi fant et objekt som minnet om en rakett, som vi ved litt research fant ut hvem som eide.
Eieren plukket opp objektet.
Vi ryddet totalt 13 tonn i dette området.
Mens vi hadde havn på Hellesøy gjorde vi også arrangement inne på Askøy, og hadde blant
annet besøk av Erna Solberg ute på Rotøyna sammen med Sparebanken Vest, BOF,
Ogoori, Clean Shores, Redningsselskapet og flere andre. Vi hadde en teknisk rolle med
logistikk i arrangementet, og stod bl.a. for kartlegging på forhånd, slik at man kunne rydde på
et spesielt forsøplet område når selveste statsministeren var med.

Strandryddere fra In The Same Boat sammen med lokale støttespillere og venner fra
Hellesøy.

AUSTEVOLL
Vi lå i havnen Navøyvågen, som manglet både strøm og vann, men likevel er et av de
vakreste stedene vi har hatt base. Navøyvågen ligger tett på Bakkasund, der vi fikk god hjelp
fra den lokale butikken, som også driver gjestehavnen, og en lokal industriaktør som lot oss
bruke sin havn til depot og lasting av avfall.
Her hadde vi også besøk av artisten Aurora i forbindelse med NRKs produksjon i forkant av
TV-aksjonen.
Her ryddet vi noen av de største søppelvikene gjennom sesongen, med flere tonn i enkelte
viker. Området hadde en langt større forsøpling enn områdene vi hadde vært tidligere, og
bærer preg av lav lokal ryddeaktivitet kombinert med stor lokal forurensning fra industriell
aktivitet, først og fremst oppdrett..
Området er i praksis bare
påbegynt, men vi fikk likevel ryddet
hele 20 tonn i området. Vi har nå
fått i oppdrag å rydde videre i dette
området, gjennom Rydd
Norge-programmet, og det ene av
vår to team på Vestlandet starter
opp her i 2021.
Her hadde vi veldig godt vær, med
tørre og varme soldager med lite
vind.
Arbeidsbåten “Dory” som ble
hentet ned fra Nord-Norge ble
viktig, både på grunn av god
logistikk-kapasitet, muligheten for å
bruke kran og fordi den tåler
grovere sjø enn den litt mindre
“Marlin”.

SOLUND
På tampen av sesongen valgte vi å gå opp til Solund, for å rekke å komme i gang i dette
området før vinteren. Vi lå ved havnen i Hardbakke.
Dette er et område som både In The Same Boat og Fjordane Friluftsråd har hatt relativt stor
aktivitet i tidligere. De områdene som var tilgjengelig i løpet av den korte tiden vi var der
hadde likevel store forekomster.
En person fra Fjordane Frilufstråd deltok i aktivitetene våre i området, og frilufstrådet var
også med på å planlegge og velge ut hvilke områder som skulle ryddes.
BREMANGER
Vi lå ved havnen i Kalvåg. Området er veldig værutsatt og slik været var i denne perioden
var det umulig å rydde i naturreservatene sør/vest for Frøya. Vi hadde bl.a. snøvær under
oppholdet.
Vi hentet en del depot fra lokale ryddere som satt pris på at vi kom, og fikk gjort en del på
østsiden av Bremangerlandet, og vi berget også en fisker som hadde motorstopp.
Totalt ble det ryddet litt over 5 tonn i dette området.

Samarbeid med Norges Miljøvernforbund (NMF)
Over flere år har vi samarbeidet med NMF under paraplyen “Levende Hav”, der vi bl.a. har
utviklet en logistikkløsning for henting av depot for lokale frivillige strandryddere og
samarbeidende organisasjoner.
Vårt opprinnelige ønske var å videreføre dette samarbeidet, med spesiell fokus på
Vestlandet, siden NMF har sin hovedbase i Bergen og er godt kjent i området.
Da sesongen 2020 startet hadde vi allerede planlagt at NMF skulle gjennomføre egne
operasjoner med frivillige fra In The Same Boat, og det var gjort booking av et komplett
mannskap.
På det tidspunkt dette teamet skulle starte opp hadde NMF ingen garantier om finansiering,
men basert på at det var søkt mange steder (bl.a. Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet)
valgte NMF å starte opp ryddingen.
Det skulle vise seg at NMF aldri fikk noen finansiering, og at de måtte avbryte sine aktiviteter
i løpet av sesongen. Vi overtok gradvis tilbake mannskap, slik at ingen av våre langtids
frivillige ble berørt av NMFs avbrutte sesong.
NMFs team ryddet totalt 68 tonn med frivillige fra In The Same Boat.
-

Renovasjon på Helgeland - Kystrenovasjon
Prosjektgjennomføringen
Målet med prosjektet Kystrenovasjon er å ta tak i problemet med manglende
renovasjonstjenester for husholdninger og bedrifter uten fast veiforbindelse.
Prosjektet fikk tidlig bekreftet støtte fra Handelens Miljøfond, men på grunn av formaliteter
som ble forsinket av både corona-situasjonen og sommerferie, endte man opp med
prosjektstart omtrent et halvt år etter planlagt dato.
Prosjektet bestod i hovedsak av to deler:
1. Kartlegging av nåsituasjonen gjennom intervju med brukere
2. Oppstart av innkjøring av avfall fra brukere med båt
Innkjøringen av avfall som er omfattet av prosjektet er p.t. påbegynt men ikke fullført, og det
er satt av 200 000 i regnskapet i denne rapporten, som vil gå til å fullføre planlagt innkjøring.

Resultat fra intervju og kartlegging
Vi jobbet med datainnsamling fra en liste på til sammen 161 kunder/brukere av renovasjon i
området som dekkes av SHMIL. I tillegg oppsøkte vi flere øysamfunn for å gjøre befaringer
på stedet.
Til sammen 70 fullstendige intervju ble gjennomført gjennom høsten 2020, i følgende
kategorier:
-

Fastboende med redusert gebyr pga. mangelfull renovasjonstjeneste
Ordinære fritidsboliger
Sesongbeboere, dvs. fastboende i 4-8 mnd.

Intervjuene ble gjennomført pr. telefon, og i tillegg til faste spørsmål med konkrete svar la
intervjuer til rette for en åpen samtale for å avdekke den hele og fulle opplevelsen av
tjenestene som leveres, om behovet, og ikke minst - om hvordan avfall håndteres i dag.
Blant svarene som kan kvantifiseres finner vi:
Hvordan benyttes renovasjonstilbudet?
Bruker i praksis ikke tjenesten

4

5,7%

Kun sommerbruk 2-4 uker

20

28,6%

Halvårs bruk

14

20,0%

Gjennom hele året

32

45,7%
100,0%

Hvordan håndteres avfallet i dag?
Fornøyd med tilbudet (uavhengig av hvordan det brukes)

19

27,1%

Deltakere svarte også hvorvidt de brukte en eller flere metoder for å håndtere
avfallet:
Leveres til anvist container

3

4,3%

38

54,3%

Graves ned

1

1,4%

Brenner avfall

7

10,0%

26

37,1%

Tas med til annet "hjem"

Samler / eget depot / deponi

Basert på erfaringer i enkelte av øysamfunnene tror vi at graden av brenning og deponering
kan være noe høyere enn det brukerne selv ønsker å innrømme. Noen steder har brukerne
felles bålplass og til og med forbrenningsovn. I forbindelse med konfrontasjon når vi
kommer til brennende bål/ovn, påstår brukerne i noen tilfeller at de kun brenner papir og
treverk. Farge og lukt på røyk samt plastrester i aske tyder på at det ikke alltid stemmer.
De som oppgir at de samler/har depot, mener i stor grad at dette er lovlig og uproblematisk,
selv om noen av depotene i stor grad er på vei til å bli, eller allerede har blitt, ulovlige
villfyllinger.

Bilde fra privat depot med utrangert fiskeutstyr. Dette depotet er et av dem vi valgte å melde
inn til kommune og grunneier. Responsen var positiv i den forstand at både kommune og
grunneier stilte opp for å rydde opp. Vi gjorde jobben med å samle sammen og frakte
utstyret inn til havn, mens kommunen tok seg av videre håndtering av avfall. Bryggen der
avfallet var deponert hadde delt eierskap, og en del av prosessen var å komme i dialog med
samtlige eiere og gjøre avklaring på om dette var avfall eller objekter som var i bruk, og om
de i så tilfelle var ulovlig lagret.

Det er en gjenganger at disse depotene består av en falleferdig bygning, eller en forsenkning
i terrenget direkte inntil en brygge. Uten at vi har gått i dybden og dokumentert det har vi
inntrykk av at disse depotene i hovedsak består av utrangert fiskeutstyr, gamle hvitevarer,
møbler, stor emballasje, motor- og elverktøy samt oljekanner, maling og liknende
spesialavfall, og IKKE av husholdningsavfall.

I det samme depotet lå det flere hundre meter gammel strøm- og signalkabel. Ingen kunne
forklare med sikkerhet hvor denne kom fra, men flere mente den kunne stamme fra et
forsøksprosjekt med oppdrett av blåskjell. Det ble også påpekt at en del av avfallet i fyllingen
var innsamlet eierløst marint avfall.
Behovsoppfatning, hva ønsker man bedring av?
Husholdningsavfall

18

25,7%

Storsøppel/byggeavfall

21

30,0%

Spesialavfall

3

4,3%

Frakt via hurtigbåt

3

4,3%

Container

9

12,9%

Strandsøppel

3

4,3%

Tre av brukerne nevnte uoppfordret at det var problematisk at hurtigbåten nylig hadde innført
forbud mot å ta med seg husholdningsavfall om bord. Vi har ikke fått sjekket opp i dette, men
lurer på om det kan ha sammenheng med corona-situasjonen.

Betalingsvilje
Ønsker ikke å betale for dagens tjeneste

14

20,0%

Ønsker ikke å betale mer (uavhengig av tjeneste)

35

50,0%

Betaler gjerne ekstra for forbedret tjeneste

12

17,1%

Vi oppfatter en generell misnøye/frustrasjon over at renovasjonstilbudet er mangelfullt, og at
dette påvirker betalingsviljen på generell basis.
I den frie samtalen påpeker en stor del av brukerene at det er både arbeidskrevende og dyrt
å håndtere avfallet sitt, fordi brukerne selv må frakte det til mottakspunkt. For mange
(spesielt de som har fritidsbolig) er det enklere å ta med husholdningsavfallet hjem og
benytte seg av sitt ordinære renovasjonstilbud, enn å bruke ordningene som er lagt til rette
for fritidsboligene.

Påbegynt innkjøring av private depot
Tidlig i prosjektet besluttet vi at vi måtte prioritere innkjøring av depot som var til fare for
forsøpling, fremfor å starte opp renovasjon av husholdningsavfall, da husholdningsavfallet
fra de aktuelle brukerene ikke utgjorde noen akutt forsøplingstrussel.
Innkjøring av depot er påbegynt, men har vært krevende, både pga. værforhold og at
prosjektet ble forskjøvet ved flere måneder. Det betyr at hovedtyngden av henting av depot
vil skje våren 2021, og at det er avsatt noe av tilgjengelige prosjektmidler for å dekke
kostnadene ved dette.
Noen av depotene som er planlagt innhentet inneholder farlig avfall, blant annet kjemikalier
og asbestholdig bygningsavfall. Dette stiller spesielle krav til hele logistikken, og
håndteringen helt fram til behandling.

Næringslivets rolle
En viktig del av prosjektet “Kystrenovasjon” har vært å kartlegge næringslivets behov,
ønsker og vilje til å delta i utviklingen av bedre løsninger for renovasjon og logistikk for avfall
langs kysten.
En forutsetning for å kunne etablere en fullverdig renovasjonstjeneste i områder uten
veiforbindelse, er at man klarer å samordne renovasjon fra private og næringsdrivende, slik
at fartøy i “renovasjonsrute” kan gå med så stor utnyttelse av kapasiteten som mulig - basert
på et spleiselag mellom forskjellige brukere.
Vår ide har vært basert på at en forbedret renovasjonstjeneste skal ha ansvar for:
-

Næringsrenovasjon (finansiert via kommersielle oppdrag)
Privat renovasjon (finansiert via kommunalt gebyr)
Logistikk for innsamlet eierløst marint avfall (finansiert av div. støtteordninger)

Det er laget kalkyler som viser hvor mye oppdrettsnæringen på Helgeland kan spare ved å
benytte en slik tjeneste kontra dagens løsning, der man har en logistikk som baserer seg på
vogntog med containere.
Her snakker vi også om å erstatte eksisterende logistikk der det er veiforbindelse, med
logistikk med et spesialtilpasset fartøy.
Beregningene viser at kostnaden for selve logistikken av avfallet kan reduseres med hele
75%, og at klimaregnskapet også ser betydelig bedre ut, enn dagens løsning med vogntog.
Blant forutsetningene for å oppnå denne fordelen ligger at bedriftene tilpasser sin lokale
håndtering av avfall og gjør en bedre jobb når det gjelder sortering, slik at enkelte fraksjoner
kan komprimeres/granuleres allerede i forbindelse med lasting.
Gjennom arbeidet vårt med prosjektet har vi kommet i dialog med flere aktører som vurderer
å etablere gjenvinningsanlegg for både sort polyetylen (oppdrettsmerder), tau og nøter både
på Helgeland og i Vesterålen, og vi har også etablert dialog med aktører som kan være
kjøpere av ferdig granulat fra en slik produksjon, dvs. at mye ligger til rette for å kunne
etablere lokale verdikjeder med høy gjenvinningsgrad og kortreist produksjon.
Vi tror en samordnet logistikk vil være en viktig forutsetning for å lykkes med dette, da selve
logistikken er en av de største kostnadene i gjenvinningsprosessen.

Brukerbetaling, offentlige midler og ansvarsfordeling
Brukere med store depot har vist vilje til å være med å betale for å få håndtert avfallet, men
ofte er den reelle kostnaden langt større enn de har sett for seg, og hva de har
betalingsevne til.
Vi forsøker så langt som mulig å få til et godt spleiselag slik at i får jobben gjort, og har også
fått midler av flere av kommunene for å fortsette dette arbeidet.
I utgangspunktet er det brukeren som har det fulle ansvaret for kostnadene ved håndtering
av eget avfall, men vi vet med stor sikkerhet at om historisk oppsamlede depot og villfyllinger
skal kunne fjernes i sin helhet, er man avhengig av eksterne finansieringskilder.
En stor del av de gamle depotene er næringsrelaterte, f. eks. i forbindelse med fiske, fangst
eller jordbruk, og i mange tilfeller gjelder det rester etter virksomhet som ble lagt ned for lang
tid siden, og der opprinnelig ansvarshavende ikke lenger sitter i rollen eller til og med er død.
Dette gjaldt bl.a. en større villfylling vi tok vare på i Hamarøy Kommune, der det
interkommunale avfallsselskapet, selv om det i dette tilfellet var husholdningsrenovasjon
som brukeren da han levde hadde betalt for å levere gjennom sitt kommunale gebyr, i
utgangspunktet ikke ville dekke behandling av. Situasjonen ble løst gjennom et spleiselag
der også Hamarøy Kommune og Cermaq stilte med økonomiske bidrag.

Om intervjuprosessen
-

Avvikende svar fra forskjellige beboere i samme område
Opplevde av og til en motvilje til å svare, og frykt for høyere gebyr
Noen “besvarelser” er basert på informasjon fra naboer/husstandsmedlemmer
Oppfatning av koordinert besvarelse fra enkelte samfunn (de er tett på hverandre)
Noen ønsker å holde skjult ulovlig aktivitet
Noen er konfliktsky

Foreløpig konklusjon og oppsummering
De foreløpige viktigste punktene i vår konklusjon av undersøkelsene som er gjort er:
1. Det er en komplisert oppgave å fange opp og håndtere de store mengdene avfall
som deponeres, brennes eller dumpes både av privatpersoner og næringsdrivende
langs kysten, fordi det ofte ikke er et entydig svar på hvordan ansvaret og
kostnadene skal fordeles.
2. Prosjektet har så langt bekreftet våre antagelser om at det deponeres, brennes og
dumpes store mengder avfall i de områdene prosjektet har pågått.
3. De store og seriøse næringsaktørene signaliserer at de ønsker å delta i utviklingen
av en samordnet renovasjonstjeneste for private og næringslivet.
Vi vil fortsette arbeidet med både kartlegging, innhenting av deponert avfall og å utvikle
tjenester som kan utgjøre en langsiktig løsning på problemet.

Bak idyllen skjuler det seg ofte store lager av avfall, med risiko for å komme på avveie.

Sortering for gjenvinning
I samarbeid med Ogoori, Ope og NOPREC gjennomførte vi grovsortering av til sammen ca.
50 tonn innsamlet havplast i 2020.
Objektene som ble sortert ut var rene og tilsynelatende lavt kontaminerte i følgende
kategorier:
-

Snurrevad og trål-lin
Tauverk
Garnkuler
Fendere
Fiskekasser
Olje- og kjemikaliekanner større enn 5 liter
Fôrslanger og andre deler fra oppdrettsmerder
Ankerbøyer

I de områdene det ble sortert utgjøre disse objektene minst 50% av volumet og trolig også
vekten. Det ble sortert i forskjellige containere, slik at vi hadde kontroll på logistikken videre.
Dessverre fantes det ikke full finansiering for frakt av det sorterte avfallet til gjenvinning, så
noen av containerne som var sortert ut gikk likevel til forbrenning, mens noen ble stående
hos transportørene i vente på avklaring om finansiering.
I hvor stor grad sorteringen hadde god nok kvalitet, gjenstår derfor å se, etter at større deler
av det sorterte avfallet har kommet frem til NOPREC eller andre aktører som kan gjøre
vasking og granulering, og deretter ta materialprøver for å kartlegge kvaliteten.
Selve sorteringen ble gjort på våre depot, der vi uansett laster avfall fra fartøy og sekker,
over i containere.
Arbeidsmengden som går med til å grovsortere avfallet på denne måten utgjør mindre enn
20% av tiden det tok å plukke avfallet på strendene, med et trent team kanskje mindre enn
10% av tiden, dvs. at sortering for materialgjenvinning ikke er et stort hinder eller en veldig
fordyrende aktivitet i prosessen.
Full container med fôrslanger fra oppdrett,
ryddet fra strender på Helgelandskysten
og sortert for gjenvinning på NOPREC.

Beredskap og deltakelse i redningsaksjoner
Våre fartøy og vårt personell har vært involvert i 7 redningsaksjoner i 2020:
-

Første båt til havarist, klassisk seilskute gikk på grunn
Utrykning til sjark på skjær, mannskap i sjøen
Redning av kajakkpadlere som hadde kjørt seg vill i havtåke
Sikring/assistanse ifm. båtfører som hadde kjørt seg vill i havtåke
3 slepeoppdrag av fartøy med tap av fremdrift

Flere av våre arbeidsbåter er utstyrt både med hjertestarter og brannpumpe, og vi skal være
oppført som ressurs i beredskapstjenestens mobiliseringslister i de områdene vi har fast
tilstedeværelse. Vi har bruker i fellesressursregister.no og legger inn fartøy etterhvert som de
er oppe å stå med de aktuelle tekniske ressurser.
Vi har i dialog med havnemyndigheter og Kystverket/NAVCO fjernet mange objekter fra
farledene som kunne ha medført til dels stor fare for skipstrafikken, og spesielt hurtiggående
fartøy. Spesielt farlig er objekt med stor tyngde som ligger dypt i vannet, dvs. ikke er synlige
på radar.
De mest hyppige objektene i denne kategorien er store tømmerstokker og Riser Buoyancy
Modules fra oljeindustrien, men vi har også hentet f. eks. fôrslanger, store ankerbøyer, deler
av flytebrygger og store olje-/kjemikalietønner og beholdere.
I noen tilfeller har vi blitt kontaktet av myndighetene for disse oppdragene, mens i andre
tilfeller er det vi selv som har meldt inn objektene og bedt om instruks for håndtering, evt.
teknisk støtte om objektene har vært for store/tunge for vårt utstyr.
Våre bensindrevne brann- og lensepumper kan
også brukes til rengjøring av arbeidsbåtene.
Mannskapet drilles på bruk og vedlikehold av
utstyret, som alltid står klart i båtene, i tilfelle vi
blir kalt ut på et oppdrag.

Spesielt viktige erfaringer
Hvor mye avfall gjenstår å rydde?
Basert på testryddingen vi gjorde utenfor Bolga, i Flatværet/Varkgård og Gåsvær, der
avvikene mellom faktiske funn og de beregnede forventede verdiene fra Salt Lofoten i deres
Plan for Rydd Norge Nordland var svært store, valgte vi å starte en grundigere analyse av
alle kjente kilder for estimering av avfallsmengder langs kysten.
At vi fant betydelig mindre avfall langs store deler av kystlinjen i Salten var også en del av
motivasjonen for å starte dette arbeidet.
For oss har det hele tiden vært viktig å skalere vår aktivitet ut fra et faktisk behov, og etter
sesongen 2020 satt vi igjen med en bekymring for at vi hadde lagt opp til en større kapasitet
enn det var behov for.
Kildene vi endte opp med å lene oss til var:
-

Egne data fra 2017 til og med 2020
Ryddeportalens data fra samme tidsrom
Data fra Kvantesprang-prosjektet (oversendt fra Salt Lofoten AS)

Det vil lages en egen rapport for arbeidet som er gjort, men vi har valgt å presentere de
sentrale funnene i denne rapporten.
Den kanskje mest overraskende men samtidig viktige erfaringen vi gjorde med analysen, er
betydningen av geometrien av kystlinjen i de områdene som ryddes eller kartlegges. En stor
del av registreringene som er gjort av forsøpling langs kysten, er basert på data fra
ryddeaksjoner.
Ryddeaksjonene er av naturlige årsaker registrert der det er størst forekomst av avfall, dvs.
at om man ser på et område som helhet, vil forekomsten av avfall pr. kilometer kystlinje
være lavere enn om man ser isolert sett på området som faktisk ble ryddet.
I områder med en kompleks geometri, dvs. mange øyer og dype viker, vil den totale
kystlinjen innenfor et gitt geografisk område være større, enn for et like stort område med en
ren og enkel kystlinje.
Forutsatt lik forekomst av avfall pr. volum vannmasser som treffer kystlinjen, vil området med
kompleks geometri samle opp totalt sett mer avfall enn området med en enkel geometri.
Samtidig vil tonnasje pr. kilometer være høyere i området med en enkel geometri.
Dette er en hypotese vi har hatt lenge, men som ble bekreftet av alle datakildene som ble
analysert.
Kort oppsummert kom vi også frem til at den høyeste mulige forekomst av avfall pr. kilometer
for et større område ligger i området 0.08-0.12 tonn pr. kilometer. Avvikene i tallmaterialet
fra de forskjellige kildene er svært lavt, men det finnes avvik fra Trøndelag og Troms og
Finnmark som gjør at tallene for disse områdene kan være mindre sikre enn for resten av
kysten.

I praksis er det sannsynlig at den faktiske mengden avfall være lavere, og spesielt i områder
som har stor ryddeaktivitet.
At mengdene avfall ut fra nye tall og analyser er langt lavere enn tidligere anslått, tror vi
henger sammen med at tidligere analyser i stor grad har vært basert på plukkanalyser og
registrering fra hotspots, og ikke fra tilfeldige punkt over større områder.
Hvis analysen vår stemmer, betyr det at det gjenstår mindre enn 10 000 tonn ryddbart marint
avfall langs Norges kyst. Med et aktivitetsnivå som de siste årene, vil altså 100% av kysten
kunne være ryddet i løpet av de kommende 4-5 årene.

Effektivitet og kapasitetsberegning, ryddemannskap
Som en naturlig videreføring av piloten vår fra Helgeland i 2019, fortsatte vi å registrere
effektivitet i arbeidet basert på størrelse på crew, hvordan logistikken legges opp og
forskjellige dagsplaner og fordeling av mannskap i terrenget.
Fokus har vært å:
-

Gi strandrydderne flest mulige timer i felt der det er avfall å rydde
Kjøre arbeidsbåtene med så fulle lass som mulig

Dette er de to faktorene som har størst betydning for effektivitet.
Metodene man har eksperimentert med er blant annet basert på følgende variabler:
-

Spise lunch i felt eller ta teamet inn til basestasjon for lunch

-

Splitte mannskap mellom rydding og logistikk eller kjøre alle samlet

-

Splitte mannskap mellom flere punkt kontra å jobbe sammen på ett punkt

-

Bruke noe personell til rekognosering, parallelt med at andre rydder, for å slippe å
rekognosere med ryddemannskap i arbeidsbåten

Den kanskje viktigste erfaringen er at det ikke finnes en fasit, og at teamleder basert på vær,
forhold, topografi og forekomst av avfall må vurdere metode fortløpende.
De skipperne som har lengst erfaring klarer større effektivitet i sine team, enn nye skippere,
selv om metodikken er grundig gått gjennom, noe som selvsagt henger sammen med evnen
til å vurdere de sammensatte og komplekse bildet av forhold fortløpende.
I områder med kompleks skjærgård, f. eks. Helgeland og Sør-Salten har effektiviteten blitt
svært høy når mannskapet har blitt spredt på hver sine holmer, dvs. at man med 10 i
mannskapet har satt i land f. eks. 3 personer på hver sin holme, mens den siste har vært
med skipper for å rekognosere.

Rekognoseringen skjer ved at mannskap settes i land, og så “løper” over området for å se
om det finnes avfall. Basert på observert forekomst (eller ikke) blir så mannskap fra de andre
holmene flyttet til nye holmer direkte, i stedet for å måtte vente i båt mens man gjør denne
“kontrollen” av områder.
På større holmer har det vært hensiktsmessig å bruke et større antall mannskap også for
rekognosering.
En forutsetning for at denne metoden fungerer er god radiodekning og kommunikasjon i
teamet, slik at ingen mannskap blir stående og vente unødig når de er ferdige med et
område eller en holme.
Det er også eksperimentert med logistikken inne i ryddeområdet, med mål om at avfallet skal
bæres så kort som mulig før det lastes i båt. Der det ryddes ved strandlinjen og er mulig å
komme til med båt, har man derfor praktisert at arbeidsbåt plukker sekker fortløpende fra
rydder, eller at sekkene settes synlig fra sjøen, slik at det logistikk-team går rundt og plukker
sekker, mens resten av mannskapet rydder seg gjennom lannskapet.
Gjennomsnittlig for en strandrydder pr. time har for året som helhet endt opp like i underkant
av 30 kilo.
I enkelte områder, f. eks. Vega, Brønnøy og Herøy kan man på dagsbasis ligger på mer enn
60 kilo pr. time pr. rydder, mens man i Salten og store deler av Vestlandet har ligget på 10-15
kilo pr. time over lengre perioder.
Faktorer som trekker ned effektiviteten er:
-

Lav forekomst av avfall
Dårlig vær (regn og/eller vind)
Utfordrende terreng (klatring over stein, myrlandskap, tett kjerr, o.l.)
Krevende enkeltobjekt (f. eks. nedgrodde garn som må kappes)

Ettersom vi i 2020 i stor grad har fokusert på å rydde hele områder, vs. å fokusere på
hotspots som i tidligere år, har vi hatt mulighet til å sammenligne total effektivitet mellom
disse overordnede prinsippene.
Vi klarer ikke å se at en fullstendig rydding gir lavere målbart resultat i kilo pr. time enn om
man jobber kun i hotspots.
Forklaringen på dette kan være at den faktiske tiden man bruker på å gå over rene områder
er liten i forhold til tiden man bruker på å plukke der det er funn, og at man totalt sett får en
bedre utnyttelse av tiden da man ofte finner små oppsamlinger og forekomst som man ellers
ikke ville funnet - dvs. at man finner mer inne i et område, før man bruker tid på å flytte seg
til et annet.
En annen faktor som har hatt betydning for effektivitet, spesielt tidlig vår og sen høst, er at vi
har hatt arbeidsbåter med større komfort enn tidligere, dvs. med kahytt som kan brukes til
måltider og pauser. Dette har rett og slett ført til at vi har kunne jobbe lengre dager, også
når været har vært dårlig, og det har selvsagt bidratt til å styrke motivasjon og
arbeidsmoralen for mannskapet.

Avvik og uønskede hendelser
Ut fra omfanget på årets operasjoner er vi fornøyd med et lavt antall avvik og skader, men vi
jobber alltid for å bli bedre og har et mål om null-statistikk.
Alle hendelser og nesten-hendelser blir registrert og behandlet. Oversiktene nedenfor
oppsummerer alle hendelser.
Følgende personskader er registrert:
Skade

Situasjon

Tiltak

Brudd i hånd

Strandrydder tok seg for i ulendt
terreng, brudd i hånd.

Skaden behandlet.
HMS-manual/opplæringsprogram
oppdatert for å sette større fokus på risiko
for “småskader” i normalt arbeid.

Lett muskelskade

Fall i trapp under fritidsaktiviteter.

Kontroll av skade på legevakt/røntgen.

Brudd i arm

Fall i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Skaden ble behandlet.

Utover ovenstående har det vært en sykemelding i 2020.
Følgende tekniske/praktiske uhell og avvik er registrert:
Kategori

Situasjon

Tiltak

Oljesøl i strandsone

Oljekanne funnet i strandsonen gikk i
oppløsning da den ble forsøkt løftet.

Rutiner for sanering ble iverksatt. Det ble
brukt oljeoppsamlingsmatte og forurenset
masse ble fjernet i sin helhet.

Oljesøl i båt

Det oppstod flere tilfeller av mindre
oljesøl i båt i forbindelse med
innsamlede oljekanner som lekker.

Rutiner for sanering ble iverksatt. Det ble
brukt oljeoppsamlingsmatter for å unngå
oljesøl til sjø.
Rutiner for lagring av oljekanner ombord
endres, slik at kanner med fare for
lekkasje alltid pakkes i oljesikker plast
under transport. (Vanlige ryddesekker er
ikke oljesikre, dvs. at spesialsekker må
være tilgjengelig i alle ryddeteam.)

Mindre skade på motor

Propellbeskytter/finne hadde kontakt
med stein i forbindelse med landgang
etter at dybdemåler hadde “fryst”.

Situasjonen blir brukt som eksempel
under opplæring av skippere og
sikkerhetsbrief. Skipper skal alltid ha
minst 2 samsvarende referanser ved
manøvrering i grunt vann, basert på
kart-dybde, sonar-dybde og visuell dybde
(kan se bunnen).

Nestenulykke, klemming

Mannskap mistet plastobjekt mellom
bauglem og strand/stein og plukket
opp plastobjekt slik at arm kom i fare
for klemming. Det var dønninger og
fartøyet lå ikke stabilt, skipper
observerte situasjonen og forsøkte å
varsle.

Situasjonen vil brukes som eksempel i
opplæring av personell, både
strandryddere og skippere.

Tau i vannet ifm. slep ble sugd inn i
vannjet. Fartøyet mistet umiddelbart
fremdrift.

Mannskap ble sikret og fartøyet tauet inn
for service.

Tau i vannjet

Klemsoner på fartøy vil bli ytterligere
merket med neonfarge og skilt.

Situasjonen vil brukes som eksempel i
opplæring av skippere og øvrig personell.

Tom tank

En seilbåt gikk tom for drivstoff under
transit. Årsaken var feil på tankmåler.
Det ble etterfylt fra jerrykanne med
reserve om bord.

Endring av rutiner for kontroll av tanknivå,
og fylling.

Henting av depot

I tre tilfeller har vi overskredet ønsket
tid for henting av depot etter
avslutning av arbeid i et område.

Det jobbes med å bedre koordinering av
våre leverandører av logistikk og
avfallsbehandling. Problematikken har i
2020 vært redusert kapasitet i
avfallsbransjen, dels pga.
coronasituasjonen.

I det ene tilfellet ble ikke
depot-plassen fullstendig rengjort i
forbindelse med hentingen, og vi
måtte tilbake i etterkant for å
kvalitetssikre.

Tap av plast / forsøpling

Plastobjekter som er tatt av vind eller
på annen måte ble mistet i naturen:
- 2 stk. lokk til plastkasser for utstyr
- 1 stk. dørmatte
- 2 stk. tomme ryddesekker
- 2 stk. luer i syntetisk materiale
- 2 stk. fendere

Vi legger opp til å alltid ha eget personell
tilstede i forbindelse med lasting av depot
til lastebil, for å sikre at depot-området er
fullstendig ryddet og rent.
Vi jobber løpende med bevisstgjøring av
mannskapet vårt. Problematikken med
“uhell” som fører til forsøpling er generell
for alle som jobber på sjøen, og vi bruker
også disse erfaringene i kommunikasjon
med næringslivet og befolkningen for
øvrig.

Vi må anta at antallet tapte personlige
objekt og forbruksobjekt kan være
noe høyere enn det som er registrert.

Regnskap
Fordeling av kostnader mellom prosjekt
100% av våre ressurser er fordelt mellom kun 3 prosjekt. Vi rapporterer med så nøyaktig
fordeling mellom prosjektene som mulig, der enkelte poster er helt nøyaktige, mens noen
poster er fordeling av kostnader mellom prosjektene.
Årsaken til at en nøyaktig fordeling ikke er mulig, ligger i at mange innkjøp og ressurser
flyttes fortløpende mellom prosjektene. Eksempelvis brukes både fartøy, rekvisita og timer
fleksibelt mellom prosjektene.
Siden personell fra vårt team i Vestland fylke hadde sin opplæring i Nord-Norge, vil det også
være et slags overlapp, der en del av opplæringskostnaden hører til prosjektet “Vestland”,
samtidig som dette personellet skapte resultater for “Nord-Norge”, da en del av opplæringen
bestod i å være med på ryddeaksjoner.
Kostnadsposter fra Salt Life AS og In The Same Boat
Prosjektregnskapene våre består av sammenslåtte kostnadsposter fra regnskapet til Salt
Life AS og In The Same Boat.
Salt Life AS har 100% ansvar for den tekniske gjennomføringen av våre operasjoner, og de
aller fleste kostnader vil bokføres i Salt Life AS regnskap, men noen kostnader faller likevel
på In The Same Boat, f. eks. knyttet til foreningens andel av kostnader til regnskap og
revisjon. Foreningen har også stått for leie av bolig til mannskap i forbindelse med
corona-karantene i Nord-Norge. De kombinerte postene er merket i resultatrapporten.

Avskrivninger og kostnader ved å eie fartøy
Denne regnskapsposten er i denne foreløpige rapporten et anslag, og den vil bli korrigert i
forbindelse med endelig regnskapsavslutning og revisjon.
Slik posten står i denne oppstillingen gjenspeiler den både rentekostnader, avskrivning og
nedskrivning ifm. spesiell slitasje samt markedsverdi. Totalt sett skal disse postene
gjenspeile vår faktiske likviditetsbelastning ved å eie fartøyene.
Et overordnet prinsipp i forhold til beregning av denne kostnaden, og hvordan vi skaffer oss
fartøyskapasitet, er at vi ikke skal ende opp med en høyere kostnad enn om vi leide
fartøyene i det åpne markedet, men heller en lavere total kostnad.
I prosjektsammenheng kunne det vært naturlig å bruke nettopp en leiepris, der alle
kostnader var bakt inn, men vi har valgt å operere med en “kostpris”, både fordi vi har et
genuint ønske om å holde kostnadene nede, og fordi denne måten å sette det opp på gir
størst gjennomsiktighet - ingen skjulte inntekter eller kostnader.

Resultatrapport

Kostnadspost

Totalt

Lønnskostnader

3 541 838

1 770 919

1 345 898

425 021

Eiekostnader, fartøy

4 561 039

2 599 792

1 824 416

136 831

Avsetning, ferdigstilling av Renovasjon

300 000

0

0

300 000

Drivstoff båt

479 118

287 471

191 647

0

5 328

2 664

2 664

0

174 695

139 756

34 939

0

810

405

405

0

9 979

998

8 981

0

Logistikk strandsøppel

204 063

204 063

0

0

Leie fotoutstyr

120 000

60 000

60 000

0

Leie datasystemer (SL + ITSB)

12 743

6 372

6 372

0

Leie transportmidler bil

32 760

16 380

16 380

0

Leie transportmidler båt

47 846

9 569

38 277

0

300

0

300

0

6 273

3 137

3 137

0

Verktøy

31 314

15 657

15 657

0

Programvare/lisenser

99 639

49 820

49 820

0

Rekvisita båt

314 300

157 150

157 150

0

Rekvisita strandrydding

105 925

74 148

31 778

0

Arbeidsklær/verneutstyr (ink. HH)

254 604

127 302

127 302

0

32 788

16 394

16 394

0

Drivstoff bil
Leie lokaler (SL + ITSB)
Parkering bil
Havneleie

Annen leiekostnad
Spesialverktøy

Annet driftsmateriale

Nord-Norge

Vestland

Renovasjon

Reparasjoner utstyr

30 580

15 290

15 290

0

Reparasjoner og vedlikehold båt

173 549

86 775

86 775

0

Regnskapshonorar (SL + ITSB)

266 095

119 743

119 743

26 610

Honorar juridisk bistand (SL + ITSB)

386 400

173 880

173 880

38 640

90 610

0

90 610

0

3 355

1 678

1 678

0

Fremmedtjenester (SL + ITSB)

151 878

75 939

75 939

0

Honorar, innleid adm./prosjektledelse

361 200

162 540

162 540

36 120

16 671

7 502

7 502

1 667

5 026

2 262

2 262

503

Møte/kurs/oppdatering

11 920

5 364

5 364

1 192

Telefon og mobil

55 211

24 845

24 845

5 521

Internett

40 822

20 411

16 329

4 082

2 022

1 011

1 011

0

Bilgodtgjørelse

13 409

2 682

8 045

2 682

Reisekostnad

193 248

77 299

96 624

19 325

95 504

47 752

47 752

0

1 040

520

520

0

29 587

14 794

14 794

0

149 814

74 907

74 907

0

Styremøter

12 287

6 144

6 144

0

Bank- og kortgebyr (SL + ITSB)

10 828

5 414

5 414

0

Andre kostnader (SL + ITSB)

51 403

25 702

25 702

0

Annen kostnad u fradrag

17 490

8 745

8 745

0

12 505 311

6 503 191

5 003 927

998 193

Kurs/opplæring
Honorar, maritimt personell

Kontorrekvisita
Aviser/tidsskrifter

Porto

Markedsføring/reklame
Representasjon
Kontigent og lisenser (SL + ITSB)
Forsikringspremie

SUM

Kommentarer til postene:
-

Fremmedtjenester gjelder redning fra RS, mugg-kontroll i båt og frakt av arbeidsbåt

Ansvarlig for rapport og overordnet prosjektleder:
Rolf-Ørjan Høgset

