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Figur 1: Restene etter skallen fra ett reinsdyr og gevir fra flere vitner om kampen dyrene har mot marint søppel på 
Svalbard. Denne ble funnet på årets tokt i Bellsund.      Foto: Einar Jenssen. 
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Innledning 
 
Svalbard har et arktisk klima med en sårbar natur.  
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. Men 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 2144 fastboende i Longyearbyen. I tillegg kommer forskningsstasjoner, 
forskningssamfunnet Ny–Ålesund, gruvesamfunnet Barentsburg, og bebyggelsen i Svea.  
Norsk lov gjelder og hele øygruppen administreres av Sysselmannen på Svalbard.  
       
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 deltakere 
trekkes ut. Med Polarsyssel og bruk av helikopter transporteres deltakerne til avsidesliggende 
plasser og samler inn store mengder marint søppel. I tillegg bidrar turistnæringen gjennom Clean 
Up Svalbard.  
 
Prosjekt Isfjorden ble etablert ut fra 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 til flere, bidra til å gi folk den gode naturopplevelsen og dele engasjementet for 
kampen mot marin forsøpling. 
 
Som brukere av naturen er det på tide å våkne opp og gi noe tilbake. Så det monner.  
Vi vet gjennom flere år med Prosjekt Isfjorden at flere må se, grave, erfare og oppleve 
virkeligheten som ligger rett utenfor egen dør for å bli mer bevisst. 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 også at per i dag at den mest effektive måten å fjerne marint søppel på er å plukke den opp. 
For tredje år på rad har Prosjekt Isfjorden reist ut i naturen for å gjøre nettopp det. 
Med støtte fra Svalbards miljøvernfond og Handelens Miljøfond 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.  
Vi tror den forebyggende effekten dette har er stor.  
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Tur med mening og by-dugnad 
 

Oppryddingen av Isfjorden må nødvendigvis starte med vår egen by og de siste fire årene har 
Aktiv i friluft invitert til samarbeid og vårens lokale «Tur med mening» og by-dugnad. 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. 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 hele 4,3 tonn.  
 

 
Figur 2: Det ble stor oppslutning under årets by-dugnad, både store og små var med.   Foto: Silje M Hagen 
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Tokt 1 Daudmannsodden/Wilkinsbukta 

   
Figur 3 og 4: Hva gjør en stor rull med ledning på en øde strand på Svalbard? I godt selskap med fiskeri og 
husholdningsavfall.          (Foto: Margrete Keyser) 
 

 
  

Dato: 22. Juni 
 
Deltakere: 20 
Koordinatorer: 2 
Isbjørnvakter: 2 
 
Km strand: ca. 1.4 km 
Vekt: 960 kg 
 
Vær: Sol og lettskyet. Stille hav var helt 
avgjørende for å rydde denne stranden.  
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Daudmannsodden er en utsatt «post» ytterst i munningen av Isfjorden. Her står storhavet rett på 
og ankomst med båt begrenses ofte av dønninger eller generelt rotete hav. Prosjekt Isfjorden har 
hatt lokalisasjonen på listen hvert år, men forholdene på havet er avgjørende om man kommer i 
land eller ikke. I år var vi heldig og første tokt ble gjennomført ved å rydde Wilkinsbukta 22. Juni. 
Teamet reiste ut med åpen RIB i fantastisk vær og brukte hele dagen på å samle marint søppel fra 
stranden. Området som ble ryddet var på ca. 1,4 km og søpla som havner her blir kastet inn på 
land av havet som står rett på. De store mengdene med drivtømmer er en god indikasjon på at det 
er store krefter i sving på værharde dager. Denne stranden har ikke vært ryddet før etter hva vi har 
funnet ut. Søppelet som ble ryddet var både gammelt og av nyere dato. Fiskerirelatert avfall og 
husholdningsartikler går igjen.  
 
På dette toktet var det med 4 kunstnere gjennom et samarbeidsprosjekt med Artica Svalbard. 
Målet var at de skulle få se og oppleve strandrydding og utfordringene med marin forsøpling som 
igjen skulle formidles gjennom workshops og gatekunst utover høst/vinteren 2019.   
 
Alt av avfall ble samlet i bigbags og mindre poser som var håndterlig for frakt over i båt. 
Logistikken for å få fraktet avfallet tilbake til byen ble ikke planlagt under samme tokt siden turen 
er såpass væravhengig. Derimot ble det avtalt med Kystvakten at de hentet avfallet i løpet av 
sommeren når de passerte lokalisasjon. Dette sparte prosjektet for en stor utgift og logistikk som 
vi setter ekstra stor pris på ettersom lokalisasjon er såpass værutsatt og vanskelig å planlegge.     
 

   
Figur 5: Plastkasser i alle fasonger og farger.    Figur 6: Head and shoulder?    Foto: Margrete Keyser 
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Figur 7  og 8:  Kystvakta hentet depotet i Wilkinsbukta og fraktet det tilbake til Longyearbyen med KV Svalbard  

Foto: Kystvakta 
 

 

    
Figur 9 og 10: Det er overraskende mye rart man finner på strendene på Svalbard.  
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Tokt 2 Billefjorden 

Figur 11: Deltakerne ble transportert av Svalbard Adventures    Foto: Mona Ada Andersen  

  
  

Dato: 7. juli 
 
Deltakere: 20 
Koordinatorer: 2 
Isbjørnvakter: 2 
 
Km strand: ca. 4 km 
Vekt: 140 kg 
 
Vær: Sol og vindstille   
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Figur 12: Kulturminner i Billefjorden        Foto: Mona Ada Andersen 
 

Tokt 2 gikk til Billefjorden og det ble ryddet fra Rundodden mot Skansebukta. Området blir oftere 
besøkt av fastboende med båt og er derfor bedre ivaretatt enn mange andre områder i Isfjorden. 
Det ble likevel 140kg søppel samlet inn og deltakerne fikk gått grundig over stranden og tok med 
mange små plastbiter som ofte ellers blir liggende igjen i tangen. På dette toktet deltok Børge 
Ousland som gjennom et filmteam ønsket å dokumentere utfordringene med plast i havet. Om 
dokumentaren blir publisert vet vi ikke når rapporten skrives.  
Toktet ga ikke den helt store uttellingen på innsamling av søppel, men naturen viste seg fra sin 
beste side og deltakerne fikk se både polarrev, beluga og hvalross. 
  
Toktdeltakerne ble transportert med åpen RIB av Svalbard Adventures som har vært en stor støtte 
til prosjektet og bidratt med reduserte priser for prosjektet etter ønske om å støtte opp under tiltak 
og formål. Bigbagen med søppel ble liggende igjen og hentet opp av besetningen på Polar Girl 
som seiler Billefjorden - Longyearbyen ukentlig gjennom sesongen.  
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Figur 13: På fine dager er Isfjorden en magisk perle omgitt av fjell og breer på alle kanter.  Foto: Torill Brandal Berge   

 

  
Figur 14 og 15: Polarreven besøkte gjengen under strandrydding                          Foto: Torill Brandal Berge 
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Tokt 3 Bellsund 
 

Figur 16: Drivtømmer blir kastet opp på tundraen under de sterkeste stormene. Søpla følger etter og blir gjerne blåst 
lenger inn på land i tillegg.                                                                        Foto: Einar Jensen 

 

 
 
 
 

Dato: 9 - 12. August 
 
Deltakere: 10 
Koordinatorer: 1 
Isbjørnvakter: 1 
 
Km strand: ca.8 km 
Vekt: 1190 kg  
 
Vær: lettskyet, pent. 
Økende vind på retur 
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Figur 17: Alt fra en gammel dør til plast og trålkuler.       Figur 18: Naturen på Svalbard er vakker                       
 
 

Figur 19: Strandlinjen brytes av klipper og tidvis må isbjørnvakten sendes i forkant for å ha oversikt over terrenget.  
Foto: Einar Jenssen         
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Turen til Bellsund ble første tur i 2019 utenfor Isfjorden. Med S/V Linden seilte 12 fastboende med 
besetning sørover for en helg med strandrydding. Det ble en oppvekker for mange og to dager 
med hardt arbeid. For å komme såpass langt på en helg planla vi toktet med å seile på natten og 
rydde på dagen. Besetningen på S/V Linden bidro der de kunne og kjørte skift for å komme i mål 
med reise, mat og transport av både folk og søppel med Zodiac. Vi hører stadig «Det er jo bare», 
men strandrydding på Svalbard er ikke «bare». Det krever en hel del logistikk, koordinering og 
utveksling av informasjon som må til for å få til en helgetur. Sikkerhet kommer alltid først og det er 
utstyr som skal sjekkes før avreise. Strendene som ble ryddet i Bellsund er gjerne besøkt av folk 
hvert år, men det lå fortsatt betydelige mengder søppel langs stranden og det er sjelden mindre 
båter eller cruisenæringen får med seg like store mengder som når vi reiser ut og rydder 
systematisk.  
Tokt 3 var heldig med været og fikk relativt lite vind før returen som bød på betydelig mer bølger.  
Det meste av søppelet ble fraktet tilbake på seilbåten tilbake til Longyearbyen, men en bigbag ble 
stående igjen og må hentes i 2020. Dette koordineres av Aktiv i friluft og forhåpentligvis kan enten 
cruisenæringen, kystvakta eller sysselmannens båt ta dette i forbindelse med andre oppdrag.   
 
 

         
Figur 20: Kupert terrengFoto: Einar Jenssen                  Figur 21: Trålkuler   Foto: Signe Selven  
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Tokt 4 Forlandet sør/Øst 
 

 
Figur 22: Øde, likevel ikke uberørt av plastforurensning.           Foto: Silje M. Hagen  

 

 

 
Figur 23: Et lite utvalg fra bunnen av posen.  Foto: Veronika Sund 

Dato: 16. august 
 
Deltakere: 10 
Koordinatorer: 1 
Isbjørnvakter: 1 
 
Km.: ca. 12 km 
Vekt: 1770 kg  
 
Vær: Skyet, pent. Litt vind fra 
sørøst. 
 



   

15 
 

  
Figur 24 og 25: Kart over deler av Forlandet.   Lofotringen var representert på Forlandet øst og sør.    
           Foto: Silje M. Hagen 
 

16-19 august dro Prosjekt Isfjorden ut med S/V Linden og det 4. toktet denne sesongen. 
Målet var Forlandet og målet ble nådd. Første dag ble det ryddet sør for Polepynten. Langs dette 
strekket var det deler av stranden som ikke var forsøplet, mens andre steder var det store 
mengder. Gruppen delte seg i to lag og gikk fra ytterkant og mot hverandre frem til lunsj. Så jobbet 
vi oss samlet videre sørover der det var større mengder søppel og mer rom for å være mange. 
Noen større nøter gjorde også at man måtte fordele litt på oppgavene og etablere graveteam. For 
å utnytte forholdene på havet benyttet vi muligheten til å seile sørover på dag to og gikk i land på 
sørspissen av Forlandet. Her ble det observert mye gammelt utstyr, blant annet så vi dette på 
flåtører fra gammelt av og tauverk som hadde ligget lenge. Mannskapet på S/V Linden bidro med 
transport med zodiac mellom seilbåt og land og bisto også med en ekstra isbjørnvakt da området 
var noe uoversiktelig. Denne helgen bar preg av høy arbeidsmoral, tunge løft, store og små 
oppdagelser langs stranden, fantastisk natur og noen triste dyreskjebner som følge av 
forsøplingen. Forlandet er en vakker og vanskelig øy å rydde ren for marint søppel. Men dette er 
også en øy som bør ryddes videre.  
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Figur 26: Flotører i hopetall. Denne rekken ble samlet inn på 3 minutt og var i godt selskap med en hel del på et 
veldig lite området.            Foto: Silje M. Hagen 
 

  
Figur 27: Det ble 19 bigbager fra et strekke på ca 12 km på Forlandet fordelt på 2 dager.     Foto: Silje M. Hagen 
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Tokt 5 Hermansenøya  
 

 
Figur 28: Alle som deltar har med seg dagstursekk med ekstra tøy, mat og drikke. Og kjekt er det for å feste gamle 
måleinstrument man finner på stranden.        Foto: Ragnhild Utne  

 
 
 

 
 
 

Dato: 2 – 5. September 
 
Deltakere: 10 
Koordinatorer: 1 
Isbjørnvakt: 1 
 
Km strand: ca. 2 

Vekt: 350 kg 
 
Vær: Sol, regn, tidvis stiv kuling 
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Turen gikk fra Longyearbyen fredag ettermiddag 2. september med S/V Linden. Teamet tilbragte 
første natt i Trygghamna. Dagen etter var det godt med vind fra øst og teamet seilte dermed mot 
Eidembukta på Spitsbergen. Her gikk de i land ca. 1 km øst for Eidempynten og plukket søppel ca. 
3 – 4 km vest – og nordover. Grunnet mye skjær, måtte teamet bære søppelet tilbake til 
startpunkt. Derimot ble mannskapet i zodiaken slått i land av en bølge og dermed måtte planen 
endres og folk og søppel måtte tilbake til Eidembukta for å komme over i Zodiaken og om bord i 
Linden. Andre natten ble tilbragt i St. Johnsfjorden for å ligge i trygg hamn.  
 
Derfra gikk turen mot Forlandet for å prøve å fortsette strandryddingen der tokt 4 avsluttet. Med 
mye vind og sjø ble ilandstigning en utfordring og værutsiktene gjorde at uthenting av folk kunne 
bli umulig. Dermed ble det besluttet å seile nordover mot Hermansenøya, et fuglereservat, etter 
tips fra prosjektleder. I store deler av sommersesongen er det ikke tillatt å gå i land, men i 
september er hekkingen ferdig og teamet kunne gå i land. Hele østsiden av Hermansenøya ble 
ryddet grundig. På vestsiden er det klipper, og det var derfor ikke noe søppel å hente fra den siden 
av øya. Helt nord på øya er det en relativt stor og flat strand. I løpet av toktet var det her teamet 
fant mest søppel.  
 

 
Figur 29: Det settes av tid til en god lunsj og pust i bakken. Men å sitte for lenge blir bare kaldt, så det beste er å holde 
aktiviteten oppe.           Foto: Ragnhild Utne 
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Figur 30 og 31 : Øverst: Trålekulene blir kastet langt inn på land av de voldsomme bølgene som slår mot 
Hermansenøya. Nederst: Ragnhild Utne var koordinator under tokt 5.   Foto: Ragnhild Utne 
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Tokt 6 Kapp Wijk 
 

 
Figur 32: Elever fra Svalbard Folkehøgskole fikk i oppgave å se etter microplast.          Foto: Silje M. Hagen 
 
 

 

Dato: 5 September 
 
Deltakere: 50  
Koordinatorer: 1 
Isbjørnvakter: 4 (egne fra Svalbard 
Folkehøgskole) 
 
Km strand: ca. 4,5 km 

Vekt: 160 kg 
 
Vær: Sol og vindstille 
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Torsdag 05. september var det klart for Prosjekt Isfjordens 6 tokt. Denne gangen var det elever 
ved ny-startede Svalbard Folkehøgskole som deltok på strandrydding. Kapp Wijk ble ryddet for ett 
år siden og vi var spent på å se hvor mye marint søppel som var kommet til denne stranden på ett 
år. Det ble funn av både fiskekasser, trålekuler, pakkebånd, plastflasker og mindre udefinerbare 
plastbiter. 

Det som gjorde størst inntrykk på elevene var kanskje alle isoporkulene som lå strødd blant 
drivtømmeret. Spesielt fant vi mye av dette i elveutløp. Totalt ble det samlet 160 kg marint søppel. 

  
Figur 33: Denne plastflasken lå langt opp på tundraen og ble funnet av isbjørnvakten. Trolig fraktet med vinden.  

  
Figur 34: Elevene ved Svalbard Folkehøgskole gjorden en viktig innsats og plukket mye smått blant tau og 
fiskerirelatert søppel på årets tokt til Kapp Wijk.     Foto: Silje M. Hagen   
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Figur 35: Elevene ved Svalbard Folkehøgskole fikk en god start på skoleåret med båttur på flatt hav over Isfjorden.  
                    Foto: Silje M. hagen 

  
Figur 36: Forholdene var upåklagelig under årets tokt til Kapp Wijk. Elevene fikk en pangstart på folkehøgskoleåret. 
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Tokt 7 Hiorthhamn  
 

 
Figur 37: Selv en liten tur med RIB er kaldt i september på Svalbard.     Foto: Signe Selven 

 

 

 
Dato: 7. Oktober 
 
Deltakere: 11  
Koordinatorer: 1 
Isbjørnvakter: 2  
 
Km strand: ca. 0,5 km 

Vekt: 240 kg 
 
Vær: Overskyet og litt vind 
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Hiorthhamn ligger på andre siden av Adventfjorden, vis a vis Longyearbyen og er et område Aktiv i 

friluft ønsker å vedlikeholde for marint søppel hvert år. Mest fordi dette området også utsettes for 

lokal forsøpling i større grad enn andre områder og fordi det er å anse som nærmiljø. Området er 

ryddet hvert år siden Prosjekt Isfjorden startet og med 3 tonn marint søppel første året har det, 

heldigvis, blitt mindre og mindre marint søppel å plukke. Sommeren 2019 har det vært utfordrende 

å arrangere tur til denne lokalisasjonen da det har vært isbjørn på stranden ved flere anledninger. 

Vi fikk til slutt organisert strandrydding på sparket i kombinasjon med Aktiv i frilufts turdag. Grunnet 

isbjørnfaren hadde vi ekstra isbjørnvakt og RIB tilgjengelig i tilfelle det ble behov for evakuering.  

Det ble samlet inn 240 kg marint søppel på to timer. 

 

  
Figur 38: Kulturminner og marint søppel. Ikke alltid lett å se hva som er hva. Her kunne det meste vært tatt 

 for å være søppel, men vi lot jernskrapet ligge da detter anses som kulturminne. 

  Figur 39: Trålekulene som er samlet av en hytteeier vitner om et tilsig av stadig nye trålekuler til stranden. 

Foto: Signe Selven 
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Verken Fugl eller fisk – i et hav av plast 

 
Figur 40: Isbjørnen ble laget av elever ved Longyearbyen skole og kunstnerduoen Prestgaard og Andersen  

 

"Søppel finnes ikke, bare ressurser på avveie" sier miljøkunstnerne Kari Prestgaard og Astor 

Andersen. 

 

Med midler fra Hurtigruten Foundation inviterte Aktiv i friluft Kari og Astor til Longyearbyen for å 

bidra i Prosjekt Isfjorden 2019 og formidle kunnskap om plast i havet, men også vise hvilke verdier 

som kan ligge i søppel. Dette er en spennende og fargerik workshop som nærer til innovative 

tanker og kreativ utfoldelse. Under oppholdet holdt kunstnerne workshop på biblioteket og på 

Longyearbyen skole. Det resulterte i flere arktiske dyr og noen skikkelig kreative fantasidyr.    

   



   

26 
 

   

   

  

   
Figur 41: Bildene er fra oppholdet til Kari og Astor og viser resultatet av tur i fjæra og workshop ved LYB skole.  
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Kunstløype og grilling med Artica Svalbard & Prosjekt Isfjorden 

 
Figur 42: Kunstnerduoen 44 Flavours laget en skulptur man kan gå inn i. Den er fylt med spennende kunst av plast.   

         Foto: Artica Svalbard 

 

Strandryddesesongen er kort på Svalbard. Som oftest er det ikke isfritt langs land før i midten av 

juni og når mørket og høststormene kommer blir det fort kaldt, tungvint og ikke minst større risiko 

å drive strandrydding i Arktis. Derfor jobber vi også med samarbeidsformer som kan være nyttige 

informasjonskanaler, men også inspirasjon og kreative løsninger til utfordringene rundt marint 

søppel.  

På tokt 1 hadde Prosjekt Isfjorden med kunstnere i regi av Artica Svalbard. Resultatet av dette ble 

workshop, kunstløype og grilling. En fin anledning til å vise at man kan kombinere friluftsliv og 

kunst. Dermed kunne Artica innvie mørketiden med en serie kunstverk i Longyearbyen og Prosjekt 

Isfjorden fikk utvidet fokus på marin forsøpling inn i den mørke tiden av året.  

 

Program:  

Lørdag den 26. oktober inviterer Artica Svalbard til åpning av tre midlertidige offentlige kunstverk rundt 

Longyearbyen - i samarbeid med Aktiv i Friluft/ Prosjekt Isfjorden.  

 

Oppmøte ved inngangen til Lompensenteret kl. 12 til velkomst og bilder fra prosjektet Verken fulg eller fisk - 

med arbeider av Longyearbyen skole laget av plastsøppel i regi av kunstnerne Prestgaard/Andersen.  
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Deretter følger presentasjon av tre steds-spesifikke kunstverk initiert av Artica Svalbard med bruk av 

plastsøppel fra toktene i regi av Prosjekt Isfjorden: 

 

Først går turen til utsiden av Coop der maleren Kim Nekarda presenterer sitt veggmaleri, laget i samarbeid 

med Longyearbyen Folkehøyskoles kunstgruppe. 

 

Vi spaserer så til fyrhuset ved Unis der videokunstneren Floortje Zonneveld presenterer sitt stop-motion 

videoverk laget på en rekke workshops med ulike deler av Longyearbyens lokalsamfunn.  

 

Til sist ender turen opp ved grillplassen i Sjøområdet der kunstnerduoen 44 Flavours forteller om en 

skulptur i form av en dom man kan gå inn i, fylt med spennende kunst av plast, som de har laget. Dette 

verket har også blitt til gjennom workshops med Svalbard folkehøyskoles kunstgruppe.  

 

Her serverer Aktiv i Friluft og Artica Svalbard varm drikke og enkel grill mat. Kle dere varmt! Hjertelig 

velkommen, vi gleder oss! Arrangementet er gratis. 

En stor takk til Svalbard Folkehøyskole, Coop, Avinor Longyearbyen, Svalbard Bygg, Maler Andersen og 

Longyearbyen Lokalstyre for god støtte og et godt samarbeid. 

Artica og Aktiv i Friluft.  

 
Figur 43: Maleriet av Kim Nekarda pryder veggen på Lompensenteret. Stop Motion videoen til Floortje Zonneveld er installert i 

et av fyrhusene i Longyearbyen.  

           Foto: Artica Svalbard 
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Oppsummering 
 

 
Figur 42: Kartet viser steder som er ryddet sommer/høst 2019 

 

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.  

Gjennom 3 år har vi gjennomført strandrydding i og utenfor Isfjorden. Det begynte med turer med 

opptil 55 deltakere pr tur og selv da var det nok søppel å plukke for alle. I 2019 har vi redusert til 

10 og 20 deltakere pr tur og ser at det er nok folk til å rydde strendene i Isfjorden. Vi observerer at 

strendene vi ryddet i 2017 inneholder lite søppel i 2019 med unntak av enkelte lokasjoner som er 

mer utsatt for havstrømmene som eks Kapp Schultz og Hiorthhamn. Det er likevel ikke sterkt 

forsøplete områder vi kommer tilbake til og vi konkluderer med at stedene som er ryddet for store 

mengder søppel har vært utsatt for marint søppel over mange år uten konkrete tiltak.  

Vi kan ikke si at Isfjorden er friskmeldt, men vi kan si at de mest utsatte strendene nå er ryddet.. Vi 

vet det fortsatt er lokalisasjoner som trengs å ryddes, men dette er steder som er mer utfordrende 

å gå i land på og som krever timing for å gjennomføres og bør gjøres av erfarne strandryddere. 

Sikkerheten til deltakerne har alltid vært første prioritet og vi har så langt unngått skader på folk, 

dyr og utstyr.  

Også i år har vi opplevd utfordringer med isbjørn i områdene vi har ønsket å rydde. Dette gir noen 

ekstra utfordringer og en plan B må alltid ligge på blokka før avreise. Vi har hatt isbjørnvakter fra 
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Longyearbyen Jeger og fiskerforening denne sesongen. Det har vært behov for færre vakter enn 

tidligere grunnet færre deltakere. I tillegg har blant annet mannskap fra S/V Linden bidratt som 

isbjørnvakt for å spare plasser til de som ønsker å rydde strender.  

 
Figur 43: Viser hvor Aktiv i friluft har organisert strandrydding gjennom Prosjekt Isfjorden fra 2017 – 2019. Nordlig side 

av Isfjorden er lite besøkt av den grunn at her er det brefall, korte strandlinjer og mindre marint søppel å finne.  

 

Mange vil være med på strandrydding. I så måte er det fornuftig å legge fremtidig innsats til steder 

vi vet vi kan utgjøre en større forskjell for naturmiljøet. Vi har vært heldig å ha S/V Linden som 

base på de lengste turene i år og dette har vært nyttige erfaringer ifht å planlegge tokt utenfor 

Isfjorden. Turen til Forlandet bekreftet det vi visste, nemlig at øya er forsøplet og særlig sør-enden 

av øya er utsatt for marint søppel som følger bølgene og blir slått langt inn på land.  

Svalbard Adventures har stilt opp med RIB til prosjektet gjennom sommeren og seilturene har gått 

med S/V Linden. Prosjektet har vært utrolig heldig med været på mange av turene. Dette har gitt 

deltakerne en unik friluftsopplevelse og reiselivet ser også hvilke engasjement strandryddingen gir 

deltakerne.  
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Avfallsanlegget i Longyearbyen gjør en formidabel jobb for å ta unna det som kommer inn til 

enhver tid. I år har Prosjekt Isfjorden samlet inn plast til analyse for SALT og det har gitt litt ekstra 

arbeid for å få logistikken til å gå opp. Alt avfall som skulle til analyse, har vært samlet i en 

kontainer som siden ble sortert og analysert av ansatte fra SALT høsten 2019.  

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. Da er det også gledelig at 

vi allerede nå har fått tildeling av nye midler (kr. 300.000) fra Svalbards Miljøvernfond til nye tokt i 

2020. Det er også søkt øvrige midler for å kunne fortsette innsatsen med å rydde Forlandet som vi 

startet på denne sommeren.  

Under årets gjennomføring er det grovt regnet lagt ned en dugnadsinnsats tilsvarende kr. 300 000. 

Dette er mindre enn tidligere år og kan begrunnes med færre deltakere pr tokt som igjen har vært 

styrt av kapasitet på båt. Prosjektet har hentet inn egenandel basert på budsjett og for øvrig brukt 

mindre midler enn tildelt. Se regnskap for utfyllende info. 

Ut over den frivillige innsatsen er det lagt ned arbeid fra blant annet Longyearbyen Jeger og 

fiskerforening, prosjektmedarbeider Rico Behlke, reiselivsnæringen, avfallsanlegget og 

prosjektleder. Det er et omfattende prosjekt å gjennomføre, men til gjengjeld gir det mye i form av 

renere strender, friluftsliv og opplevelser, samarbeid, engasjement og kunnskap.  

Det må rettes en ekstra takk til S/V Linden med mannskap som bidro det de kunne på tre av årets 

tokt, takk til M/S Polargirl som påtok seg å hente inn en bigbag som ble stående i Billefjorden og 

KV Svalbard som har bidratt med innhenting av søppel fra Daudmannsodden og levering til 

avfallsanlegget. 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: Svalbard Adventures, Longyearbyen Lokalstyre, 

Longyearbyen Jeger og fiskerforening, Longyearbyen Feltbiologiske forening (LoFF), SALT, 

Longyearbyen skole, Prestgaard/Andersen og Geir W. Gabrielsen ved Norsk polarinstitutt. En 

ekstra stor takk til Handelens Miljøfond og Svalbards Miljøvernfond for tilskudd til Prosjekt 

Isfjorden 2019. 

 

26.11.2019 

 

Silje M. Hagen  

Prosjektleder 

Svalbard Turn, Aktiv i friluft/Prosjekt Isfjorden 2019 

 

 


