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Prosjektbeskrivelse 

Litt om oss 

Kyst & Miljøservice AS er privat selskap eid av Ann Eli Finden og Stein Roar 
Sørensen. Ann Eli har bakgrunn fra kontorsjefstilling i frisørbransjen og eier og 
driver i dag to frisørsalonger.  
Stein Roar Sørensen har bakgrunn som skipsfører både i kystfart og utenriksfart, og 
med mange års erfaring som sjømann har han som kaptein hovedansvar for drift av 
fartøyet. 
Vi har i mange år engasjert oss i strandrydding i mindre målestokk, og i begynnelsen 
av 2022 investerte vi våre sparepenger for å kjøpe fartøyet «Landfall 1» i hovedsak 
med tanke på miljøarbeid. 

Utenom ryddesesongen utfører vi forskjellige transportoppdrag for å tjene penger 
til faste utgifter, og overskudd sparer vi til miljøarbeid. I år satte vi av kr 10 000 til 
dette formålet.  
Nå håper vi at tilskuddsordningen i MARFO kan støtte vårt prosjekt slik at vi 
sammen med kommuner og frivillige, idretts-, bygdelag, skoler og foreninger kan 
gjøre en langt større innsats i å gjøre våre vakre kystområder søppelfri. Dette vil 
helt klart berike vår fauna og gjøre dyrelivet mindre sårbart. 



Oppryddingstiltak 

Vårt prosjekt og engasjement er tuftet på frivillig innsats og går ut på å rydde marin 
forsøpling på strender, holmer og øyer og transportere det til avtalt søppeldeponi. 

Hvert år strander det store mengder marin forsøpling i våre områder, og spesielt i 
Karlsøy kommune strander det årlig store forekomster av marin forsøpling. Etter 
mange år uten nevneverdig organisert strandrydding har søppelforekomstene økt 
betraktelig i områdene som kun er tilgjengelig med type fartøy som vi nå har 
disponibelt. 
Områdene hvor det er mest maritimt avfall ligger ut mot storhavet hvor 
Golfstrømmen går like opp under land. Golfstrømmen bringer med seg store 
mengder med avfall fra kontinentet som strander i våre områder. 
Prosjektet skal i hovedsak foregå i strandsoner og øyområder i fire kommuner hvor 
det ikke er mulig å nå frem med andre fremkomstmiddel enn båt. 

For ikke å forstyrre dyreliv i hekketiden legger vi opp til kun to rydde turer 
ukentlig. 
Vi har god dialog med miljøavdelinger i våre nærkommuner og er allerede i gang 
med planlegging av ryddeaksjonen. Selv om ryddearealet er stort er målsettingen å 
få ryddet i løpet av en sesong, men det avhenger av været i vår- og 
sommerhalvåret. Mange av områdene vi skal rydde i er utfordrende å komme til, 
og vi er derfor avhengig av noenlunde rolig hav. 

Vår nettside viser vårt fartøy samt ryddeutstyr som skal brukes i prosjektet og 
fartøyet skal også brukes til å frakte ut ryddemannskaper til veiløse områder. 
Vi kommer i berøring med flere naturreservat og derfor har vi tett dialog med 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 



Vi skal i hovedsak rydde langs strandlinjen på øyer, holmer og overvannsskjær og 
transportere søpla til avtalt deponi i samarbeid med avfallsselskapet REMIX i 
Tromsø. 
Vi har mulighet til å bruke minigraver, dumper og UTV der hvor det er nødvendig 
og hvor forhold og eventuelle restriksjoner tilsier bruk av slike hjelpemidler. 
Maskinene kan hjelpe oss å fjerne marint avfall som ligger nedauret i sand som vil 
være ekstremt effektive ved bruk i ryddearbeid og spare ryddere for tunge løft.  
Maskinene har gummibelter og er skånsom for bruk i naturen. Ellers har fartøyet 
krane, vinsj og nokk som gjør at vi kan fjerne avfall som sitter fast. 

Besøk gjerne vår nettside http://kystmiljoservice.no 
som illustrerer hvilke muligheter vi har i henhold til oppryddingsarbeid. 

http://kystmiljoservice.no/


Målsetting 

Skape engasjement 
Ren og plastfri strandsone 
Informere og synliggjøre marin forsøpling 
Bidra til bedre holdninger 
Verne om dyreliv og natur 

Prioritering 

Vårt tiltak bør prioriteres fordi vi har stort engasjement, rekker over store områder, 
rekrutterer mange deltakere og samler inn store mengder marin forsøpling. 

Deltakere 

Deltakere er Kyst & Miljøservice AS, mange frivillige, idrettslag, bygdelag og 
skoleklasser. 
Vi samarbeider også med andre miljøorganisasjoner og private. 
Det er ikke behov for mannskap med spesialkompetanse til årets prosjekt. 

Forebyggingstiltak 

Vårt prosjekt retter seg mye mot fiskeri- og oppdrettsnæringen. Det er et faktum at 
mye av marin forsøpling i våre områder stammer fra denne næringen. 
Viktigheten av å fortsette å endre holdninger hos denne næringen er derfor av stor 
betydning. 

Kristoffervalen, 16. januar 2023 

Stein Roar Sørensen Ann Eli Finden 




