Ett rent hav – vår framtid
Oppsummering
Første halvår

• Har prøvd å sortere avfall under strandrydding i
følgende avfallstyper: Ren plastemballasje,
metaller, trevirke og restavfall. Sortering på
strendene før frakt til avfallsplassen.
• All trevirke fra strandrydding ble behandlet som
trykkimpregnert trevirke.
• Utarbeidelse av sorteringsveileder til å bruke
under strandrydding basert på sortering av
avfallstypene på stranda.

• Lite plast fra strender kan
gjenvinnes/leveres gjennom den
nedstrømsløsningen MOVAR har
på plastemballasje i dag.
• Plasten fra strendene var ikke ren
nok ei heller riktig type (dvs. lite
plastemballasje).
• Det meste av plasten som kom
inn var ubrukte sekker fra
strandrydding.
• Plast var surret sammen med
tangklaser.
• Ingen plastkasser og plastkanner
ble funnet/sortert ut.

• Det kom ikke inn store mengder metall, men
denne fraksjonen er enkel å sende til
gjenvinning. Totalt kom det inn 18 kg metall.
• Trevirke/trykkimpregenert trevirke var enkel å
håndtere, men en del drivved/stokker ble også
samlet inn som trevirke/trykkimpregnert
trevirke. Dette ble sendt til forbrenning.
• Det ble også funnet 2 kg farlig avfall som ble
plukket ut av metallet (brannslukningsapparat
og sprayboks).
• Konklusjon: Dersom plast skal sorteres ut ved
strandrydding kan ikke denne plasten sendes
inn i samme materialstrøm som plasten fra
private husholdninger eller
gjenvinningsstasjonene.

Mengder strandrydding våren 2016
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* Plastjolle
** Ikke egnet til gjenvinning som plastemballasje
*** Drivved/stokker
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Båtvrak
• Innsamlingsaksjon av kasserte
fritidsbåter med kjent eier.
• Aksjonsperiode hvor private kan
levere inn båter gratis. Må frakte
båtene selv til avfallsplassen.
• Behandlingskostnadene dekkes av
Ren Kystlinje.
• Første aksjonsperiode er planlagt
våren 2017.
• Uavhengig av Aksjon Eierløse
Båtvrak (kommunene samler inn
eierløse båtvrak som ligger på
offentlig grunn).

