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Innledning 
 
Svalbard har et arktisk klima der tundra og blomster kjemper for å overleve i karrig jord. Der den 
enes død er den andres brød. Slik naturen skal være. På nett kan vi lese; «Sju nasjonalparker og 
23 naturreservat dekker to tredeler av øygruppen, og beskytter i stor grad den urørte og veldig 
skjøre naturen som preger Svalbard». Det er viktig med nasjonalparker og naturreservater. 
Verneområders kyst er like utsatt for søppel når verdenshavene fylles med plast, nett og annet 
skrot. Søpla følger havstrømmene og havstrømmene passerer Svalbard, der store mengder 
marint søppel får sin siste hvile og hvor marin forsøpling blir liggende - lenge.  
 
Siden hvalfangsten i det 16. og 17 århundre har mennesker høstet fra naturen på Svalbard. I 
begynnelsen av det 19. århundre begynte gruvedriften og gjennom 100 år har Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani vært storebror i et landskap som stadig endres. Nå satses det i økende 
grad på forskning og turisme. Tundra, smeltende isbreer, sel, isbjørn, reinsdyr og hval. Alt skal 
forskes på, ses og oppleves.  
 
I dag teller vi 2100 fastboende i Longyearbyen. I tillegg kommer forskningsstasjoner, 
forskningssamfunnet Ny – Ålesund, gruvesamfunnet Barentsburg, og bebyggelsen i Svea. Her er 
det norsk lov som gjelder og hele øygruppen administreres av Sysselmannen på Svalbard.  
       

 
Figur 2: 2x3 teamet jobber for å få gravd løs ei trosse fra sanden.   Foto: Einar Jenssen 

 



    

4 
 

Å jobbe med marin forsøpling på Svalbard er ikke nytt. Sysselmannen har siden år 2000 arrangert 
strandryddetokt. Årlig kan fastboende søke om deltakelse på disse toktene hvor 24 deltagere 
trekkes ut. Med Polarsyssel og bruk av helikopter transporteres deltagerne til avsidesliggende 
plasser og samler inn store mengder marint søppel. I tillegg bidrar turistnæringen gjennom Clean 
Up Svalbard.  
 
Prosjekt Isfjorden ble etablert ut ifra et samarbeid mellom flere sentrale aktører i Longyearbyen, 
Sysselmannen på Svalbard, Svalbards Miljøvernfond, Longyearbyen Lokalstyre, Store Norske, 
Visit Svalbard, Den arktiske skolesekken (Longyearbyen skole) og Longyearbyen feltbiologiske 
forening (LoFF). Med et ønske om å samarbeide, skape lokalt engasjement i egen by, vise 
virkeligheten, bidra til å gi folk den gode naturopplevelsen og dele engasjementet for kampen mot 
marin forsøpling. 
 
Som brukere av naturen er det på høy tid å våkne opp og gi tilbake. Så det monner. Vi tror at det 
er slik at flere må se, grave, erfare, og oppleve virkeligheten som ligger rett utenfor egen dør. Skal 
det jobbes forebyggende er plastprodusentenes ansvar, brukervaner og holdningsendringer det 
som kanskje gir best effekt. Men det er for sent å bare gjøre det.  
Vi vet at per i dag er den mest effektive måten å fjerne marint søppel ved og plukke den opp. 
For andre år på rad har Prosjekt Isfjorden reist ut i naturen for å gjøre nettopp det. Med støtte fra 
Svalbards miljøvernfond og Miljødirektoratet har årets prosjekt gitt flere fastboende deltakere 
muligheten til å oppleve Svalbards ville natur. De har fått se med egne øyne hvilke tragedie marin 
forsøpling er for naturen og de har bidratt til å fjerne søppel fra strendene.   
 

 
Figur 3: Tåka lå tett over Farmhamna deler av helgen under 1. tokt.  Foto: Einar Jenssen 
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Tur med mening og bydugnad 
 

Oppryddingen av Isfjorden må nødvendigvis starte med vår egen by og de siste tre årene har 
Aktiv i friluft invitert til samarbeid og vårens lokale «Tur med mening» og bydugnad. Verdens 
miljøverndag, 5 juni, benyttes til å fronte utfordringene med forbruk, forsøpling og forurensning fra 
lokale kilder gjennom aktivitet og dugnad. Med lokal forankring, med flere drivere, og lokalt 
engasjement skapes det lokale verdier og oppmerksomhet. Årets dugnad ble en suksess. Med 
«rydde-kit» fra Svalbardbutikken og lodd stiftet fast fikk vi en oversikt over hvor mange som deltok. 
Hele 140 rydde-kit ble utdelt og flere av byens bedrifter bidro med flotte uttrekkspremier til 
loddtrekkingen som ble avhold under grillfesten i Sjøområdet etter felles innsats.  
 
Total vekt for innlevert avfall fra kontainere og paller endte på svimlende 4 720 KG. I tillegg ble 
over 10 hengerlass levert uten at dette kom med i totalvekt for innsamlet avfall.  
 
Aktiv i friluft har fått tilsendt bilder fra folk som har vært ute og ryddet i ulike deler av byen. 
Dessverre syndes det mye også fra Longyearbyen og det handler om små tiltak og informasjon for 
å skape endringer og forebygge forsøpling til nærmiljøet og havet.  
 

 
Figur 4: Annonse i Svalbardsposten. Uttrekkspremier ble levert av bla: Skinnboden AS, Visit Svalbard, Svalbard 
Museum, Svalbard Bryggeri, Polarriggen, Svalbard Villmarks senter, Svalbard Auto, LNSS, Svalbard Booking, 
Hurtigruten Svalbard og UNIS. 
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Tokt 1 Farmhamna og Dynekilen 

 
Figur 5: Tokt 1. Dynekilen ved Farmhamna med Ommafjellet i bakgrunnen.  Foto: Einar Jenssen  

  
  

 
  Foto: Silje M. Hagen 

  

Dato: 22. - 24. Juni 
 
Deltakere: 15 
Koordinatorer: 3 
Isbjørnvakter: 6  
 
Km strand: ca. 5 km 
Vekt: 1460kg 
 
Vær: Tidvis tett tåke, sol og overskyet. Regn søndag og 
økende vind.   
 
Koordinater: 33X E451831 N8694695 / 78.31763 
12.86860 
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Første tokt gikk til Farmhamna. Dette er en lite tilgjengelig naturperle ca. 49 nautiske mil fra 
Longyearbyen. En må et stykke ut av Isfjorden og opp i Forlandsundet for å komme frem. 
Transportruten er værutsatt og en er avhengig av lite vind for å reise hit i mindre båter. 
Fangststasjonen på Farmhamna eies og drives av Karoline Baelum og Rico Behlke som 
overvintret på stasjonen 2017/2018 med sin sønn Storm på 2,5 år. Fangstfolket har også tradisjon 
med å plukke søppel fra strendene rundt stasjonen, men å fjerne de mengdene som kommer inn 
til enhver tid og som også har ligget der lenge er i overkant for to personer. Gjennom dugnad får 
man gjort et krafttak for området og på den måten blir det også mer overkommelig for 
fangststasjonen å holde deler av området ved like.  
Stranden som ble ryddet her er ikke så lang, men enkelte steder opp mot 200 meter bred. Dette 
gir store flater for marint søppel å spres utover og stort sett hver meter på stranden ved Dynekilen 
kunne vi finne plast eller annet søppel.  
Utfordringen på Farmhamna og spesielt fra Dynekilen er transport av søppelet ut fra stranden. 
Uten mulighet til å benytte seg av helikopter må all logistikk for transport av søppelet være godt 
planlagt i forkant. I år var det god timing ettersom fangstfolket var på stasjonen og kunne starte 
rekognoseringsturer tidlig for å kartlegge grunnene i området i forhold til tidevann og hvilke 
muligheter som fantes. Det gjorde at vi kunne bære avfallet over kortere avstander enn først antatt 
og på den måten fikk vi også utnyttet tiden bedre til å få ryddet mest mulig søppel fra området.  
 
 

 
Figur 6: Transport med lukket ribb tur/retur Longyearbyen – Farmhamna. ca.49 nautiske mil en vei. 

 
 
23 personer - 2 dager - 1460 kg marint søppel. Resultatet viser hvordan frivilligheten har enorm 
verdi. Turen til Farmhamna leverte på alle vis. Variert vær, fysisk aktivitet, mestring ved å bo i telt 
der alle bidrar i vakthold på natten, løsningsorientert gruppe, sosialt og et team med godt humør. 
Sankthans feiring på fangststasjonen med fersk reinsdyrgryte etter en lang dag med hardt arbeid 
er et minne deltagerne har med seg resten av livet. Samarbeid, nydelig mat og en helt fantastisk 
innsats av alle deltakere oppsummerer starten på Prosjekt Isfjorden 2018. 
 
Under toktet til Farmhamna ble det filmet for å lage en liten film fra årets tokt og prosjekt. Filmen 
finner man på «aktiv i friluft Longyearbyen» facebook side under videoer. 
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Figur 7: Kart over Farmhamna, Dynekilen og Todenskjoldbukta 

 
Figur 9: Finner du drivved – finner du plast. Ser du «trollet»?   «Golden hair shampoo»   
Foto: Silje M. Hagen 

Figur 8:  
 
1. Startpunkt for rydding av strand 
Dynekilen 
 
2. Sluttpunkt for rydding av strand 
Dynekilen 
 
3: Hamnetangen ble ryddet søndag. 
Denne stranden klarer fangstfolket å 
holde ryddig med hjelp av hunder til å 
dra avfallet tilbake til stasjonen.  
 
4. Camp for strandryddetoktet. 
Stranden ble også ryddet og bar preg 
av søppel som har ligget lenge.  
 
5. Punkt for henting av søppel med ribb 
(på høyvann). Alt marint søppel fra 
Dynekilen ble transportert ut til Ulla 
Rinman som lå ved punkt 7. Her ble 
avfallet heist opp i bigbager ved hjelp 
av kran.  
 
6: Ca.2 km med strand ble ryddet i 
Tordenskjoldbukta. Her ble det blant 
annet funnet en 2 x 2 meter 
isoporblokk.  
 
7: Ankringspunkt for Ulla Rinnman. Var 
på plass hele helgen og bidro 
fortløpende til tendring av søppel til 
båten. Fungerte også back up ved 
behov for evakuering grunnet isbjørn.  
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Figur 10: Trossa bæres stykkevis til oppsamlingspunkt for transport tilbake til byen.   Foto: Einar Jenssen 
 

 
Figur 11: Denne stranden er ryddet for plast og gir det uttrykket Svalbards strender fortjener.   Foto: Silje M. Hagen 
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Tokt 2 Kapp Wijk  

Figur 12. Enkelte steder var det mye marint søppel, hoveddelen i plast.      Foto: Silje M. Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 19. august 
 
Deltakere: 27 
Koordinatorer: 3 
Isbjørnvakter: 6 
 
Km strand: ca. 2 km 
Vekt: 617 kg 
 
Vær: Sol og vindstille   
 
Koordinater: 33X E502993 N8725339 /78.60004`N 15.13563`Ø 
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Figur 13: Transport Longyearbyen – Kapp Wijk. 3 x åpen RIB. Ca. 25 nautiske mil   

 
Figur 14 : Kart over området som ble ryddet på Kapp Wijk.   

 

1: Ilandstigning fra RIB og avslutning/transport 
av innsamlet søppel til RIB.  
 
2:  Avslutning på strand. Kartet er misvisende 
da det er en elv som renner ut fra lagunen.  
 
3: Stort tau funnet. Fraktet for egen maskin ca. 
500 meter tilbake til punkt 1 for retur/transport. 
  
4: Fangststasjonen til Harald Solheim 
 
5: Start ryddepunkt, gruppe 1, tokt 4 
 
6: Ryddepunkt/utkjøring med zodiak av søppel 
til Polargirl, tokt 4 
 
7: Ryddepunkt start mot sjø av tokt 4. 
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Tokt 2 var opprinnelig organisert som et helgetokt til Kapp Wijk, men grunnet store 
nedbørsmengder og kraftig vind den planlagte helgen ble toktet endret til et dagstokt søndag 19. 
august. Turen til Kapp Wijk ble organisert med åpen båt og søndagen var vi ekstra heldig med flat 
sjø og fint vær når vi først kom oss ut. Usikkerheten om vi kunne gå i land var derimot tilstede i år 
også da det var observert isbjørn i området noen dager tidligere. 

Vi var på vakt og fra kl. 10.00 – 16.00 jobbet 30 personer på øya ved Kapp Wijk og samlet inn 
over 600kg marint søppel. Enkelte steder var det ekstremt mye og det bar preg av å ha ligget der 
lenge. Enkelte ting gikk regelrett i oppløsning i det vi løftet plasten opp fra bakken. Det var tydelig 
tegn på fiskerirelatert søppel både ifht garn, tau og kasser, men også husholdningsartikler man 
kan anta kommer fra skip. Av funn kan vi bare anta at enkelte ting også har kommet langveisfra 
med havstrømmene og spesielt funn av barnesko og flasker/korker kan kanskje vitne om dette. 

 
Figur 15: Vekten på taukveilen krevde at 6 sterke jenter + en hund trakk det tilbake over 500 meter til tendrings punkt. 
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Figur 16: Enkelte gjenstander er lenger enn andre. Hvordan kan et 15m. langt rør ende opp på en strand på 
Svalbard? Hva er det brukt til og hvor kommer det egentlig fra? Strandrydding fører til mange spørsmål. 
Foto: Silje M. Hagen 
 

  
Figur 17: Vi trenger ikke marint søppel for å gå på skattejakt på Svalbard. De døde krabbene er både mer naturlige 
funn og spennende nok. Derimot er det mer søppel enn andre skatter å finne. 

Foto: Silje M. Hagen 
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Tokt 3 Kapp Schoultz – Skoletur med 7, 8 og 9. klasse 
 

 
Figur 18: Første gruppe stoppet ved Fredheim for å gå en rekognoserings tur. Nota ble derimot for fristende, så den 
bar vi med oss tilbake til Fredheim der den ble lagt klar til transport.    Foto: Silje M. Hagen 

 
 
 
 Dato: 21. august 

 
Deltakere: 63 
Koordinatorer: 3 
Isbjørnvakter: 5 + 5 (lærere) 
 
Km strand: ca.1,5 km 
Vekt: 100 kg  
 
Vær: Stille og fint vær. Økende vind utover dagen 
 
Koordinater: 33X E547018 N8702758 / 78.39020`N 16.87974`Ø 
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Tirsdag 21. august var 7,8 og 9 trinn fra Longyearbyen skole med Prosjekt Isfjorden til Kapp 
Schoultz og Fredheim. Vi leide Polargirl til transporten, og avstanden er på ca. 27nm. En gruppe 
på 10 personer ble satt av ved Fredheim for å rekognosere området fra Fredheim og til utløpet av 
Sassenelva. Det er svært grunt i sjøen på denne strekningen, så alt søppel må bæres tilbake til 
Fredheim. Alternativt kan en benytte Zodiac på høyvann og helt stille sjø, noe som krever 
planlegging og svært godt vær.  
Resten av elevene kjørte inn mot Tunabreen og gikk i land på Kapp Schoultz. De store funnene 
var det ikke, men derimot enorme mengder med mindre plastgjenstander - mye på god vei til 
mikroplast. Elever og lærere gjorde en fantastisk innsats og samlet inn ekstremt mange små 
gjenstander. Dette er bra å få vekk fra et området som består av fuglefjell og rikt dyreliv. I ettertid 
fikk vi vite at en cruiseoperatør hadde ryddet området dagen før, og ingen ting er vel bedre enn at 
flere bidrar i kampen mot marin forsøpling. Samtidig understreker dette behovet for et 
rapporteringssystem for Svalbard slik at vi effektivt kan legg ned innsatsen der det til enhver tid 
trengs mest.  
 

 
Figur 19: Fra Longyearbyen til Kapp Schoultz er det ca. 27 nautiske mil. Turen gikk med Polargirl.   
 

  
Figur 20 :Transport med Zodiac til land fra Polargirl.  Figur 21: Kjent syn.   Foto: Silje M. Hagen 
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Figur 22: Kartlegging av søppel og tur på ca. 6km for gruppe 1. Rydding på Kapp Schoultz i to ulike grupper.         

 

 

  
Figur 23: Blåskjell er åpenbart tilpassingsdyktige.                  Figur 22: Her er både skjell og rur etablert.   
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Tokt 4 Kapp Wijk – Skoletur med 10 klasse og VGS 
 

 
Figur 24: Den orange og blå plasten er ekstra synlig på Kapp Wijk.     Foto: André Jenssen  

 

Dato: 22. august 
 
Deltakere: 57 
Koordinatorer: 2 
Isbjørnvakter: 5 + 8 (lærere) 
 
Km.: ca. 3,5 km 
Vekt: 809 kg  
 
Vær: Skyet, pent. Vind fra sørøst. 
 
Koordinater: 33X E504935 N8722989 / 78.57893\N 15.22323`Ø 
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Figur 25: Transport med Polargirl.  
 

 
Figur 26: Kart over området som er ryddet på Kapp 

Wijk. 

 

 

Figur 26: 
 
1: Ilandstigning med RIB og avslutning/transport 
av innsamlet søppel til tendringspunkt.  
 
2:  Avslutning på strand. Kartet er misvisende da 
det er en elv som renner ut fra lagunen.  
 
3: Stort tau funnet. Fraktet for egen maskin ca. 
500 meter tilbake til punkt 1 for retur/transport.  
 
4: Fangststasjonen til Harald Solheim 
 
5: Start ryddepunkt, gruppe 1, tokt 4 
 
6: Ryddepunkt/utkjøring med zodiak av søppel til 
Polargirl, tokt 4 
 
7: Ryddepunkt start mot sjø av tokt 4. 
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Onsdag 22. august var det 10 trinn og  - VGS fra Longyearbyen skole sin tur til å bli med Prosjekt 
Isfjorden. Turen gikk til Kapp Wijk (der vi også var 19/8). Kapp Wijk har en lang strandlinje og 
sjøen kommer rett inn fra vest. Også denne dagen ble det plukket mye søppel og hele strekningen 
på 3,5km bar preg av mye plast – og mye smått. Delen av ei not ble tatt med - full av dollyrope. Ut 
fra tilstanden kan vi anslå at den har ligget der lenge. Elever og lærere gjorde nok en gang en 
fantastisk innsats. Fangstmann, gjennom 41 år, Harald Solheim var glad for at vi ryddet stranden 
og fikk besøk av noen av elevene da de passerte stasjonen.  
 

 
 Figur 27: Transport fra Polargirl til land.     Foto: Andre Jenssen 

 
Figur 28: Polargirl i bakgrunnen       Foto: André Jenssen 
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 Figur 29:  Elevene drar deler av ei not med dollyrope vekk fra stranden. Foto: Silje M. Hagen
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Tokt 5 Revneset – Hiorthhamn  
 

 
Figur 30: Restene etter en død fugl er spennende å se på for de små.    Foto: Silje M. Hagen  
 

Dato: 26. august 
 
Deltakere: 81 
Koordinatorer: 4 
Isbjørnvakter: 6 
 
Km.: ca. 7 km 
Vekt: 1360 kg  
 
Vær: Opphold og lite vind. Fine 
forhold.   
 
Koordinater: 33X E513575 N8689144 / 
78.27513N 15.59840Ø 

 

 

Figur 31: Med RIB ble alt søppel fraktet 
tilbake til byen. 
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Figur 32: Transport tur/retur med rib.   Figur 33: isopor, tau, q-tips og engasjerte barn. 

 

 
Figur 34:  På by kaia sto Thor Arild og tok imot søpla som fortløpende ble transportert med RIB fra Hiorthhamn og 
over Adventfjorden.          Foto: Silje M. Hagen 
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1360kg søppel ble plukket mellom Revneset og Hiorthhamn søndag 26. august. Alt ble fraktet 
med håndkraft og båt over til Longyearbyen der det ble lagt i container på kaia og hentet av 
avfallsanlegget påfølgende mandag. Mye plast og nøter dominerte fangsten. Området har mye 
historie og mange kulturminner. Strandrydding på slike plasser er ekstra spennende og man kan 
komme over gamle skatter og kulturminner som selvsagt får ligge i fred. Plasten derimot - den 
hører på ingen måte hjemme langs kysten og vi kan bare håpe at det blir litt mindre for hvert år 
som må plukkes fra denne stranden. Små mengder utgjør store forskjeller når mange bidrar litt 
hver gang. Denne dagen hadde Prosjekt Isfjorden god hjelp fra Svalbard booking som var aktivt 
med å bidro til frakt av folk og søppel. Totalt var vi over 70 deltakere inkludert isbjørnvakter fra 
Longyearbyen hundeklubb og koordinatorer. Vi kan ikke redde verden, men vi kan utgjøre en 
forskjell. Viktigst av alt er å gjøre flest mulig oppmerksomme på dette problemet og være mer 
bevisst på hvordan vårt eget forbruk påvirker naturen. 
 

 
Figur 35: Maten smaker ekstra godt når man er ute på tur. Etter noen aktive timer med strandrydding er det godt 
med en pust i bakken for både store og små. Naturen er den perfekte integreringsarena for nye fastboende.  
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Tokt 6 Kapp Linne / Isfjord Radio 

 
Figur 36: Ut på tur i regnet, klare for dagens strandrydderøkt.     Foto: Wouter Jan Stietman  

Dato: 7. – 9 . september 
 
Deltakere: 23 
Koordinatorer: 4 
Isbjørnvakter: 6 
 
Km strand: ca. 4,5 km 

Vekt: 1100 (960kg  levert avfallsanlegget + 140kg trålekuler sendt til fastlandet for 
kunstprosjekt) 
 
Vær: Regn, tidvis tåke og kald vind fra vest. 
 
Koordinater: 33X E467262 N 8664803 / 78.05433N 13.58302Ø 

 



    

25 
 

 
Figur 37: Transport fra Longyearbyen til Kapp Linnè. Ca. 30 nautiske mil.  

 

 
Figur 38: Området som ble ryddet på kapp Linné.  
  

Figur 39: På brygga ble deltakerne tatt i mot 
av det hyggelige vertskapet på Isfjord Radio 
og en liten flokk Belugaer som svømte forbi. 
Den karakteristiske hvite hvalen er en flott 
opplevelse og relativt vanlig å se i Isfjorden.   
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Figur 40: Uten mat og drikke, duger helten ikke. En litt våt, men koselig lunsj blant trålekuler og annet søppel. 
Foto: Wouter Jan Stietman 

 

Årets siste tokt gikk med RIB til Isfjord Radio på Kapp Linne. Mye vind gjorde at det ble en 
humpete og våt tur for de som var i åpen RIB. De som satt i lukket båt ble ikke våte, men fikk også 
kjenne på bølgene. 23 deltakere, 6 isbjørnvakter og 4 koordinatorer tok turen og benyttet det 
meste av tiden på stranden denne helgen. Fuglereservatet ved Isfjord Radio er stengt for ferdsel 
store deler av året, men åpner 15. august hvert år. Marint søppel tar ingen hensyn til 
ferdselsforbud og fuglereservatet bar preg av dette. Toktdeltakerne gjorde en helt rå innsats for 
natur- og dyreliv i relativt ugjestmildt vær. Vi velger å tro det blir ekstra hyggelig for turistene som 
besøker Isfjord Radio og gå i dette området etter dugnaden. I regnvær, som kom i horisontal 
retning stort sett hele lørdag og deler av søndag, var det utelukkende imponerende og 
motiverende innsats av alle. Alt ble samlet inn og fraktet tilbake til stasjonen for hånd og rå kraft. 
Vi tar av oss lua og takker for nok en fantastisk bra tur med mening.  
Stafettpinnen er videreført til Basecamp som driver stasjonen. Oppmuntringen er selvsagt å holde 
fuglereservatet fritt for plast og annen marin forsøpling og bidra til informasjon om utfordringene 
med plast i havet til alle som besøker stasjonen.  
 



    

27 
 

 
Figur 41: På lavvann fikk 4 personer kuttet løs ei not som har ligget i fjæra ved Isfjord Radio i over ett år. 

          Foto: Wouter Jan Strietman 
 

  
Figur 42: Fuglereservatet før det ble ryddet.     Figur 43: Plastrull med rester av folie.  
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Monsternota 
 

I 2017 ble nota observert og våren 2018 ble den besiktet for å legge en plan for å få den fjernet. I 
samarbeid med mannskapet og eiere av «Ulla Rinman» og Prosjekt Isfjorden ble troppen samlet 
og innsats iverksatt. Slepeegenskapene til den gamle regningsskøyta, rolig sjø, litt hjelp fra 
stigende tidevannet og knutekyndige folk på land og i båt var avgjørende for å få nota vekk fra 
stranden. Etter flere forsøk løsnet den og ble trukket over fjorden der den ble heist opp fra sjøen 
med hjullaster. Nota på 4960kg ble levert på avfallsanlegget i Longyearbyen der den blir sendt 
videre til fastlandet for destruering.  
 

 
 

 
 
 

Figur 44: Åtte personer, 
Ulla Rinman og en mindre 
båt var i aksjon for å slepe 
nota over Adventfjorden 
og bort til Kullkaia. 
 
Den lille aluminiums båten 
tåler steiner bedre og 
kommer inntil land med 
slepetrossa.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Kent Roar Nybø, 
Svalbardposten 
 

Figur 45: Ulla Rinman gikk 
så langt mot land det var 
mulig å komme og benyttet 
et par forsøk før nota 
løsnet fra land. Den gamle 
regningsskøyta er benyttet 
i flere av toktene til 
Prosjekt Isfjorden gjennom 
sesongen og har fungert 
meget bra til transport av 
avfall. At båten har kran er 
vesentlig for å få avfallet 
om bord der det trengs. 
Båten har kyndig og 
serviceinnstilt mannskap 
som er en super ressurs i 
kampen mot marint 
søppel.  
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Figur 46: Nota veide 4960 kg og ble heist opp fra sjøen med hjullaster. Anders Magne Lindseth var en av de 
frivillige som bidro under oppdraget.      Foto: Kent Roar Nybø, Svalbardposten  
 

 
 
 
 

Figur 47: Erle Frantzen har 
lang fartstid på Svalbard og 
kjenner Isfjorden godt. Hun 
har jobbet som 
prosjektmedarbeider i Aktiv 
i friluft og Prosjekt Isfjorden 
2018. Erle samlet troppene 
og koordinerte fjerningen 
av monsternota.  
 
 
 
 
 
Foto: Kent Roar Nybø, 
Svalbardposten 
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Marint søppel til bolig 
 

  
Figur 48 og 49: Støvel funnet på Snipestranden på kapp Linne     Foto: Runa Solvang 
  
 

Vi sendte bildene sørover til Professor Dr. philos Jørgen Berge fra UiT, Faculty for Biosciences, 
Fisheries and Economics, for å se om vi kunne finne svar på hvor lenge støvelen har vært i havet 
basert på størrelsen på skjellene. Helt konkret kunne han ikke være, men sa: «Det kan det ut til at 
blåskjellene er jevngamle og sitter tett. Det et tegn på at de har kolonisert samtidig. Dette kan ha 
skjedd lenger mot sør». Vi lærer stadig noe nytt og neste gang vi finner støvler med skjell skal det 
merkes på kartet og årringer på skjellene telles.   
 
I følge biolog Eike Muller er det viktig med et optimalt mikrohabitat for Arktisk vegetasjon. På 
Svalbard er klimaet såpass vanskelig for planter at små ting utgjør forskjellen mellom å vokse, 
overleve eller dø. Den lille planten i plastkoppen har kommet fra frø og til tross for lite jordsmonn 
har den klart å finne le for vind, vær og beitedyr til å spire. Vekstene rundt den brune flasken i figur 
50 kan vi anta vokste inn i den fordi her er det mer ly for vind og økt temperatur. I forhold til 
beitedyr er det også vanskeligere å beite på den. Inne i en flaske vil det være mindre vær og 
kanskje mer luftfuktighet som er bra for de fleste planter som strever med å overleve på Svalbard. 
Ikke all søppel er negativ for vegetasjonen, men vi ser helst at vi går på tundra uten glass og plast 
likevel.  
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Figur 50, 51: Glassflasken og korken har havnet på land. Der har de fungert som små drivhus for noen enkle vekster.  
         Foto: Erle Frantzen og Runa Solvang 
  

 
          
 

Figur 52: Flasken er hel 
og det er fascinerende å 
se hvordan mose og 
andre vekster har 
etablert seg på innsiden 
– i le for vind og andre 
belastninger i et ellers 
hardført klima. 
 
Foto: Erle Frantzen 
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Oppsummering 
 
Deltakere: 277 

• Noen av deltakerne har deltatt på flere tokt og tallet representerer derfor antall deltakere 
totalt for alle tokt. 

• Deltakelse Longyearbyen Skole: 7 - VGS: ca.135 elever og lærere 
Koordinatorer: 19 
Isbjørnvakter: 47  
Km strand: ca. 24 km 
Vekt: 10 406 KG  
Øvrige innleveringer i prosjektperioden utenom oppgitte tokt: 1840kg 
 

 
Figur 53: Strendene som ble ryddet i 2018      Kart: Toposvalbard.npolar.no 

 
Erle Frantzen har jobbet som prosjektmedarbeider i 2018 har satt seg inn i oppgavene basert på 
det administrative arbeidet som ble lagt ned i fjorårets prosjekt. Erfaringene fra 2017 har vært 
nyttige i gjennomføringen av årets tokt, men vi ser en klar fordel av å ha med folk i prosjektet som 
har god kjennskap til lokalsamfunnet og Isfjorden som turområde.    
 
Prosjekt Isfjorden vil alltid være omfattende både i planlegging og gjennomføring. Håndtering av 
påmeldinger, sikkerhetsrutiner, våpenhåndtering, båttransport, forespørsler fra forskerteam og Tv 
team, værmeldinger og informasjon til deltakere, isbjørnvakter og koordinatorer. Et tidkrevende 
forarbeid, tilbakemeldinger, kontinuerlig forbedringer og innsats har preget sommeren og høsten. 
Vi har vært klar over potensielle utfordringer basert på erfaringer, og vi velger å tro at nye 
utfordringer som har oppstått også er blitt løst hensiktsmessig og i takt med behovet.  
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Sikkerheten til deltakerne har alltid vært første prioritet og deltakerne har gjengjeldt med ivrig 
innsats og engasjement på turene. Det skal sies at Isfjorden har hatt tilstedeværelse av flere 
isbjørn denne sesongen. Dette gjør at de områdene som skal ryddes må vurderes nøye i forhold til  
sikkerheten til både deltakere og isbjørn. Dialog og godt samarbeid med de lokale 
reiselivsaktørene har vært viktig når vi har valgt strender denne sesongen og isbjørnvaktene fra 
Longyearbyen hundeklubb har gjort en viktig jobb for sikkerheten også i år.  
 

Avfallsanlegget i Longyearbyen gjør en formidabel jobb for å ta unna det som kommer inn til 
enhver tid. Samtidig ser vi at anlegget har utfordringer med plass og sikker lagring av avfall. Den 
stadige tilførselen av marint søppel og tiltakene for opprydning av ulike aktører rundt Svalbard 
fordrer bedre løsninger og betydelig oppgradering av dagens avfallsanlegg slik at vi kan fortsette å 
bidra til bedre naturmiljø. 
 
Det knyttes store utgifter til å gjennomføre strandryddetokt på Svalbard og tildeling av midler er 
uten unntak grunnen til at Aktiv i friluft kan gjennomføre strandryddetokt. Kostnadsrammen på kr 
775.000 er stor, men samtidig har vi et betydelig engasjement fra frivillige som setter av tid til å 
delta og bidra inn i kampen mot marin forsøpling. Under årets gjennomføring er det grovt regnet 
lagt ned en dugnadsinnsats tilsvarende ca. kr 500.000. Ut over dette er arbeidet fra Longyearbyen 
hundeklubb, prosjektmedarbeider, reiselivsnæringen, avfallsanlegget og prosjektleder. Det er et 
omfattende prosjekt å gjennomføre, men til gjengjeld gir det mye i form av friluftsliv og opplevelser, 
samarbeid, engasjement og kunnskap.  
 
I høst har Aktiv i friluft har deltatt i opprettelsen av Clean up Svalbard forumet som har til formål å 
samle interessenter som er involvert i strandrydding og andre oppryddingstiltak på Svalbard. 
Suksesskriteriene bygger på samarbeid fra frivillige, foreninger, bedrifter, avfallsanlegg samt 
myndighetene og finansieringen fra Svalbards Miljøvernfond og Miljødirektoratet. Et viktig steg i 
riktig retning for samarbeid og den lokale kampen mot marin forsøpling.  
 

Det må rettes en ekstra stor takk til K/V Svalbard som på kort varsel bidro til at vi fikk med alt 
innsamlet avfall til Longyearbyen fra tokt 2 på Kapp Wijk. Mest av alt, takk til alle frivillige som 
rydder, graver, løfter og drar. Det er en fryd å få oppleve denne unike viljen og innsatsen for å ta 
vare på naturen og dele opplevelser og kunnskap.  
 
Takk til prosjektets samarbeidspartnere: Longyearbyen Lokalstyre, Longyearbyen Hundeklubb, 
Longyearbyen Feltbiologiske forening (LoFF), Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Den 
Arktiske skolesekken (LL), Visit Svalbard, AECO, Polar Charter, Ulla Arctic AS, Hurtigruten 
Svalbard, Svalbard Booking, og Geir W. Gabrielsen ved Norsk polarinstitutt. Takk til 
Miljødirektoratet og Svalbards Miljøvernfond for tilskudd til Prosjekt Isfjorden 2018. 
 
 
04.10.2018 

 
Silje M. Hagen  
Prosjektleder 


