Oslofjorden - innsamling båtvrak 2021
Prosjekt finansiert av Handelens Miljøfond
Rapport fra Kambo Marina AS
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2 Prosjektbeskrivelse
Kambo Marina AS er godkjent mottak (av Fylkesmannen og Miljødirektoratet) av alle typer fritidsbåter
med og uten motor. Anleggets plassering gjør det mulig at båter kan fraktes sjøveien. Kambo Marina
er det eneste anlegget i Indre Oslofjord som kan ta imot båtvrak sjøveien og har alle nødvendige
tillatelser og sertifikater for å kunne gjennomføre prosjektet.
Kambo har på andre år fått finansiering fra Handelens Miljøfond for innhenting av båtvrak. Prosjektet
gjennomføres i samarbeid med kommunene og Oslofjordens friluftsråd.
Prosjektet fra Kambo Marina AS er ledet av daglig leder Ketil Svelland, med et prosjektteam
bestående av Sveinar Kildal, Anita D. Chawla, Eau de Kom AS og Bjørn Heidenstrøm, Oslofjordens
Friluftsråd (OF).
Prosjektet setter søkelys på båtvrak og den forurensing som skapes ved at båter blir liggende i
naturen. Båtvrak finnes både over og under vann. Prosjektet henter inn båtvrak fra Indre og Ytre
Oslofjord.
Målsetting for prosjektet er å samle inn båtvrak fra strender, siv, kratt, kjerr, opplagsplasser og
marinaer. Det er innhentet både båtvrak som har kjent eier og hvor eierskapet er ukjent.
I søknaden er målsetting satt til «å samle inn 400 båtvrak i Oslofjorden i 2021. Dette vil være 400-500
tonn med plast som blir forhindret å havne i havet og bli til mikroplast. Vrakbåter innehar søppel,
skrot, oljer og andre miljøfarlig stoffer som også hindres å havne i havet»
Rapporten er skrevet av prosjektleder Sveinar Kildal, Norscan Partners AS, for Kambo Marina AS
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3 Forberedelser
Prosjektet ble startet opp i februar 2021. Pga korona var Norge nedstengt store deler av første halvår
2021. Dette medførte at all planlegging foregikk digitalt og alle møter ble gjennomført på Teams.
Det ble etablert prosjektsamarbeid med Oslofjordens Friluftsråd, kommunene og Senter for Oljevern
og Marint Miljø (SOMM).
Det ble laget planer for hvordan komme i kontakt med alle mulige og umulige båteiere, foreninger,
hyttelag, havner, opplagsplasser, friområder osv.

3.1 Ledelse og organisering
Kambo Marina AS er ledet av daglig leder Ketil Svelland. Selskapet består av 7 fast ansatte. I
båtvrakprosjektet er alle ansatte involvert.
Koordinering mot eksterne partnere (kommunene, Statsforvalter, HMF, markedsføring, OF) har vært
gjennomført av Sveinar Kildal, som til daglig er rådgiver i Norscan Partners. Videre har Anita Chawla
bistått med rådgivning og gjennomføring av markedsføring. Bjørn Heidenstrøm har hatt kontakten
mot Oslofjordens Friluftsråd og vært sentral for å opparbeide kunnskap og medvirkning fra alle
kommunene.
Stena Miljø er selskapets leverandør av gjenvinning- og renovasjonstjenester.

3.2 Samarbeid med kommunene
Det ble i februar 2021 etablert et nytt samarbeid med kystkommunene i det gamle Østfold fylke.
Prosjektet konsentrerte seg om kystkommune fordi mengder av båter og båtvrak er størst her. Det er
også båtvrak i innsjøer og vassdrag, og for de fem kommunene som var med ble det åpnet for
vrakbåthenting i innsjøene.
Følgende Østfold-kommuner ble med i prosjektet (Ytre Oslofjord) og arbeidsgruppen for båtvrak i
Østfold
Kommune
Fredrikstad
Christine Rosenvinge, Abdulmajid Kewan, Toril H Bergstrøm, Thomas
W Eriksen, Frode Samuelsen, Therese Sivertsen, Einar Skavdal
Pedersen
Sarpsborg
Signe Bergum
Hvaler
Ole Johan Vauler
Moss
Inger Marie Bjølseth
Halden
Jon-Marcus Brun

Følgende kommuner har vært med i Indre Oslofjord og Drammensfjorden
Kommuner
Oslo
Nesodden
Sarpsborg
Asker
Færder
Hvaler
Bærum
Tønsberg
Moss
Lier
Larvik
Fredrikstad
Drammen
Halden
Nordre Follo
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Videre har vi hatt kontakt med Statsforvalteren og MDIR for enkelte hendelser knyttet til større båter
(over 49 ft).

3.3 Samarbeid med Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM)
Senter for oljevern og Marint Miljø har vært en sentral samarbeidspartner gjennom hele perioden og i
særlig grad knyttet til kartbasene ryddenorge.no og renthav.no
Det ble på oppdrag av Oslofjordens Friluftsråd gjort arbeid for å se på fremtidig kartgrunnlag og
registrering av båtvrak i databasene.
Innspill fra dette arbeidet er tatt inn i kartdatabasen. Det ble opprettet et tett og godt samarbeid med
SOMM som prosjektet satte svært stor pris på. Maria Antonsen har vært en ekstrem god ressurs inn i
arbeidet med båtvrak.

3.4 Kartlegging og innmelding av vrakbåter via ryddenorge.no og RYDDE
En av prosjektets målsettinger var å kartlegge omfanget av vrakbåter. For deretter å samle inn
vrakene. Ved oppstart av prosjektet i 2021 valgte prosjektet å bruke Kambo Marinas egen nettside i
samarbeid med kommunenes oversikter.
Kambo Marina laget en nettside hvor alle kunne registrere båtvrak. Identitet til eieren ble bekreftet
med Bank-ID.
Videre ble det åpnet for direkte innmelding av vrakbåter til Kambo Marina ved å ringe direkte til
daglig leder.
Prosjektet valgte å ikke kommunisere
mulighetene for å melde båtvrak på
ryddenorge.no. Status på ryddenorge.no under
«båtvrak» er at det er 80 innmeldte «båtvrak»
hvorav 79 er logget i 2020. Det var i 2020 vi
markedsførte mulighetene i lekterprosjektet. Og
ett vrak er loggført i 2021. Videre er det svært
blandet kvalitet på det som er lagt inn (alt fra
båter, katter og naust). Årsaken til at vi ikke ville
markedsføre mulighetene for innlegging av vrak
var at det ikke gis muligheten til å bekrefte
eierskap/eierløshet, samt at når båten blir
fjernet så hadde vi ingen mulighet til å få fjernet
den innlagte registreringen på renthav.no.
(Som vi skal se nedenfor så er det hentet inn
over 500 båtvrak fra Oslofjorden alene. Jeg har
ikke tall på det totale antall vrakpantutbetalinger
i Norge i 2021, men 1000-2000 båter har helt
Figur 1 Et ikke uvanlig syn i Oslofjorden - og som krever både heving
sikkert fått vrakpantutbetaling. Antall båter som og bortkjøring
ble registrert på ryddenorge.no var svært lavt i
forhold til det reelle antall vrak. Og det utvilsomt mange båtvrak som kunne vært registrert. Sammen
med SOMM ser vi mulighetene til å forbedre kartleggingen av båtvrak og videre kunne bedre
kontrollordningene med fjerning av båtvrak og problembåter ved utbedring av kartsystemene.)
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3.5 Samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd (OF)
Det er etablert et tett og godt samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. OF har stilt ressurser til
rådighet for å være en ledende aktør innen opprydning av båtvrak. Bjørn Heidenstrøm har deltatt i
prosjektet og vært sentral i arbeidet med å etablere kontakt med kommunene.
Det har vært felles møter med prosjektet og OF, samt at styret i OF har vært på besøk og befaring på
Kambo Marina.
OF har ved flere anledninger bistått kommunene direkte med hjelp til gjennomføring av kartlegging av
eierløse båtvrak.
OF har i samarbeid med kommunen gjennomført fysiske ‘jaktturer’ for å kartlegge og registrere
eierløse båter. På Hvaler er det registret over 150 eierløse båtvrak. Denne modellen for kartlegging av
eierløse båtvrak er utviklet av Nesodden kommune sammen med OF – og har i prosjektet blitt kalt
«Nesodden-modellen».

3.6 Kommunikasjon med båtforeninger, kommuner og andre aktører
Det ble opprettet kontakt med båtforeninger, havner, hyttelag osv. Kommunene skal ha oversikt over
havner og havneanlegg. Prosjektet har fått tilsendt kommunens oversikt over dette og vi har brukt
tilsendt lister som basis for vår kommunikasjon. Det er sendt e-post til alle, alle er tilbudt møter på
Teams og det har vært avholdt felles infomøter på Teams.
Det skal tas med i denne vurderingen at kvaliteten på listene hos kommunene er svært variabel.
Fredrikstad kommune har stålkontroll på alle foreninger mv. Mange andre kommuner har langt
mindre oversikt over havner, foreninger osv. og listene er ofte ufullstendige i forhold til korrekt
mailadresse, kontaktpersoner osv.
Prosjektet har hatt kontakt med over 300 lag, foreninger, sameier mv.
Det har vært avholdt to «bransjemøter» med bredt fokus på innhenting av vrak og utfordringer
knyttet til juss, eierskap, lover og regler. Disse møtene har vært et dugnadsprosjekt mellom de ulike
aktørene. Og har samlet 30-40 nøkkelpersoner fra ulike sentrale organisasjoner som jobber med
marin forsøpling og båter/båtvrak.
Disse organisasjonene er:
Organisasjon
Hold Norge Rent
Oslofjordens Friluftsråd
Bergen Havn
Bergen kommune
Kystverket

KNBF

Norwaste

Kontaktperson
Kine Martinussen, Lise Gulbrandsen
Tom Sørum,
Bjørn Heidenstrøm
Liv Marit
Hanne Gunnarskog
Christian Hafstad
Alf Hansen
Knut Arnhus
Anette Solbraa
Vivian Jakobsen
Stig Hvide Smith
Haagen Bach
Jørn Fjellsaune
Henrik Lystad
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SOMM
BOF

Norboat
HMF
Kambo Marina
Ecofiber
Viking Gjenvinning
Drammen kommune
Fredrikstad kommune
Oslo

Maria Antonsen
Sveinung Toppe
Dag Seter
Gudrun Fatland
Leif Bergsaas
Terje Eckhoff
Ketil Svelland
Martin S Løklingholm (sluttet)
Geir Istad
Kirsten Kleveland, Alf Robert Nyborg Håland
Christine Rosenvinge
Geir Anker
Fredrik Helverschou (BYM), Torgeir Hustad (BYM)

3.7 Evaluering av samarbeidet og veien videre
Kartlegging, opplysningsvirksomhet og innhenting av båtvrak er svært viktig for å redusere mengden
forurensing til havet.
Det er kritisk å få til et godt samarbeid mellom alle partene. Marin forurensing er et sammensatt
problem og det avdekkes betydelig mangel på kunnskap om hvilke lover og regler som gjelder for
båtvrak, avfall, mikroplast og hugging/destruksjon av båtvrak.
Det fremkommer også i prosjektets arbeid at det trolig senkes langt flere båter enn mange har vært
klar over og at det sannsynligvis er store mørketall på båtvrak og håndtering av dette. Foreløpig har
prosjektet kun erfaringer fra Oslofjorden, Rogaland og delvis fra Møre Og Romsdal. Samt enkelte
øyeblikksbilder fra resten av Norge. Og det avtegnes et øyeblikksbilde at det er behov for betydelig
mer samordnet kunnskap om båtvrak, lover, regler og destruksjon for å hindre marin forsøpling.

Figur 2 Båtvrak består av over 80% plast og plast i havet er en av våre største miljøproblemer
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4 Kartlegging og innmelding av vrak
Grunnlaget for å hente inn båtvrak er å vite hvor vraket er plassert. Det har derfor vært viktig å sette
søkelys på kartlegging, i tillegg til selve innhentningen og gjenvinning/destruksjon.

4.1 Identifisering av innmelder av båtvrak
En kritisk forutsetning for å hente et båtvrak er at Kambo Marina ikke «stjeler båter». Dvs at Kambo
må være 100% sikker på at det båtvraket som hentes er et båtvrak som eieren ønsker skal hentes.
Troverdigheten til hele prosjektet hviler på denne forutsetningen. Kambo kan ikke hente båtvrak som
«naboen eller x’n» mener skal fjernes. Prosjektet er helt avhengig av å ha bekreftet eierskap til
båtvraket.
Det har i prosjektet vært tre hovedspor for å kunne bekrefte eierskap:
1. Eieren bekrefter selv at båtvraket er eiernes eiendom. Dette gjøres enten via VIPPS eller ved
direkte kontakt med daglig leder på Kambo Marina. Kambo har da håndfast bevis på at eieren
har påtatt seg ansvaret for vraket og bestilt fjerning av vraket.
2. Kommunen påtar seg ansvaret for vraket. Det er etablert en prosedyre for varsling og
oppfølging gjennom kommunens mandat gitt i F-loven.
3. Andre påtar seg ansvaret for båtens eierskap. Dette kan typisk være styret i havneforeningen,
styret i vellet og lignende. Styret vet ofte at vraket har ligget lenge på plassen og at ingen vil
gjøre krav på det. Dersom styret tar ansvar for vraket og bestiller henting så er dette god nok
sikring for Kambo Marina for at Kambo ikke har gjort noe ulovlig overfor noen.

4.2 Innmelding av båtvrak
Ved innmelding av båtvrak ble dette gjort enten på Kambos egen nettsiden eller direkte til Ketil.
Følgende ble innhentet av info:
Dato for innmelding av båtvraket
Navn
Båt /størrelse/type
Sted (hvor vraket/båten ligger)
Adresse
mobilnummer
mail
Bilde
Kambos egen nettside fungerte for dårlig. Kartløsningen var ikke god nok og tekstfeltene var vanskelig
å lese for Kambo. Nettløsningen ble endret til en betydelig enklere versjon med google forms.
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Figur 3 Nytt opplegg for å melde inn kartlagte båtvrak til Kambo Marina

I mellomtiden (juni – august) sendte prosjektleder over lister med innmeldte vrakbåter.
Flesteparten av båtene ble innmeldt med direkte kontakt til Kambo, samt innmeldt i kartsystemet til
Fredrikstad kommune og til Oslofjordens Friluftsråd. Prosjektleder koordinerte innmelding og
kontakter.

4.3 Henting av båtene
Båtvrak ble hentet forløpende. Kambo satte opp kjøreruter for lekter etter behov. Det ble hentet i
Østfold, Indre Oslofjord, Drammensfjorden, Vestfold.
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Figur 4 Gammel og sliten seilbåt i Fredrikstad hentes for destruksjon. Eieren er det ingen som kjenner og Fredrikstad
kommune tar ansvar og prosjektet henter båtvraket.

Det er kjørt totalt 16 turer med lekter i indre og Ytre Oslofjord. På de fleste av disse 16 turene er det
kjørt med 3 lektere som er sammenkoblet. Sleping med lektere krever spesiell kunnskap og forståelse
om strømningsforhold, tidevannspåvirkning, værutsikter og dybde. Lekteren er brukt i Indre Oslofjord,
Vestfold og Østfold. Lekteren krever bemanning på 2-3 personer.

Figur 5 Her hentes det båtvrak og det er en lekter som er koblet på denne gangen.
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Figur 6 Bilde fra artikkel i Aftenposten - hyggelig og
bra med økt oppmerksomhet

I enkelte tilfeller har vrakbåter blitt hentet med lastebil. Dette har vært vurdert med utgangspunkt i
båtens plassering i forhold bunnforhold, brygger og båtens beskaffenhet. Bruk av lastebil har bedret
tilbudet i prosjektet og mange eierløse båtvrak har blitt plukket fram fra kratt og buskas. Det har også
blitt brukt lastebil for henting av vrak ved innsjøer i kystkommunene i Østfold.

Figur 7 Henting av kasserte fritidsbåter med lastebil. Noen ganger er det lettere å komme til med bil enn med lekter.
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4.4 Vrakpant
Ihht. til forskriften om kasserte fritidsbåter utbetaler staten v/miljødirektoratet vrakpant på kr 1000,for båter som leveres til destruksjon. Det er laget et godt system for registrering og utbetaling
(https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddKasserteFritidsb%C3%A5terSkjema/Startside/Ind
ex?s%C3%B8knadstypeId=52
Det er eieren av båten som hever vrakpanten.
Ved henting av vrakbåter med lekter har prosjektet vært tydelig på at det ikke utbetales vrakpant i
cash fra lekteren, slik at de som skal heve vrakpanten må komme til Kambo for å få stempel på arket
som skal sendes MDIR. Dette kan oppleves tungvint for noen, vi jobber derfor med nye løsninger.
Men det har hittil vært den eneste gjennomførbare løsning for vrakpantopplegget.
Dersom båten er eierløs (som jo ofte skjer) er det naturlig nok ingen eier. Og ingen som kan hente
vrakpanten hos MDIR. I disse tilfellene har vrakpanten vært hentet av ansatte på Kambo Marina og
vrakpanten blitt brukt til sosiale tiltak på arbeidsplassen.

4.5 Evaluering og forbedringer
Kartlegging er vanskelig. Nye kartsystemer vil forenkle dette.
Tydelige informasjon om vrakpant slik at vi er sikre på at alle som skal ha vrakpanten får vrakpanten.
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5 Markedsføring av prosjektet
Markedsføring ble delt inn i tre faser med målgruppene private båteiere, båtforeninger og
kommuner. Kanalene vi brukte var sosiale medier, direkte kontakt via e- post, lokal presse, og
face2face.

5.1 Spre informasjon om prosjektet
Prosjektet var allerede blitt kjent gjennom sitt arbeid i 2020, og interessen for oppfølging var allerede
etablert. En pangstart på året med artikkel om fjorårets resultater i Aftenposten med Handelens
miljøfond i slutten av februar var et godt utgangspunkt.
En pressemelding om resultatene fra fjorårets prosjekt ble sendt til media som hadde skrevet om og
vist interesse for prosjektet. Flere lokalaviser skrev om prosjektet i månedsskifte februar/mars
https://www.aftenposten.no/norge/i/bnLEQk/her-gaar-siste-reis-for-baatvrak-ved-oslofjorden-men-mangeflere-ligger
https://www.budstikka.no/baat-og-sjoeliv/plukket-tonnevis-av-bater/629197!/
https://www.sb.no/samlet-inn-260-tonn-batvrak-na-kan-vestfold-bli-neste-okt/s/5-73-1279191

https://www.f-b.no/tidenes-ryddesjau-na-skal-skjargarden-var-renskes-for-vrakbater/s/5-592177644

I tillegg annonserte vi båtens verden og fikk en artikkel på kjøpet. I tillegg ble prosjektet nevnt inn i en artikkel
om KNBF sitt arbeid og fokus på grønnere båtliv.
https://b-v.no/bateier/batpolitikk/knbf-tar-grep-for-gronnere-batliv/

5.2 Informasjon gjennom videomøter, e-post og telefon
Alle kommuner rundt Indre Oslofjord ble kontaktet per e-post og senere via telefon. Hvor prosjektet
ble forklart og hvilken rolle HMF har.
Den 14. April gjennomførte vi en «videokonferanse» på zoom, denne ble markedsført via Facebook og
antall deltagere var 20 stk.

5.3 Informasjon på sosiale medier
Anita Chawla har holdt i annonsering på Facebook, mens
Instagram kontoen har blitt styrt av Kambo selv. Grunnen til dette
er at bilder og delinger blir mer autentiske og «aktive». I tillegg til
at de i løpet av forrige prosjekt klarte å skape en egen stemme
som blir godt likt og fulgt. Det er i perioden april – oktober 2021
kjørt to konstante annonser: gratis henting i Indre Oslofjord og
gratis henting i Ytre Oslofjord. Annonsenes ordlyd ble endret
underveis i takt med prosjektet.
Figur 8 Screenshot fra Kambos Instakonto
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5.4 Informasjon til båtforeninger og kommuner
For å sikre lik kommunikasjon fra kommunene og andre samarbeidspartnere ble det utarbeidet et
infoskriv som alle kunne bruke i tillegg til en SoMe kit som inneholdt bilder og forslag til tekster. For
foreninger og havner som ønsket å henge opp plakater ol. ble det utarbeidet plakater i A4 og A5
størrelse.
Eksempler på informasjon på nettsidene til ulike
foreninger og kommuner
https://www.lier.kommune.no/aktuelt/gratishenting-av-batvrak/
https://www.moss.kommune.no/viktigemeldinger/gratis-henting-av-vrakbater.8830.aspx
https://www.oslofjorden.org/problembater-ogvrak/
https://www.halden.kommune.no/aktuelt/gratisinnsamling-av-batvrak.14782.aspx
https://www.borg-havn.no/har-du-en-vrakbat-duonsker-a-bli-kvitt/
https://www.havneweb.no/mosssf/?mod=nyheter&id=765
https://www.sa.no/disse-vrakene-er-et-stortmiljoproblem-i-sarpsborg-slik-skal-kommunen-fabukt-med-problemet/s/5-46-1039665

Figur 9 Gratis henting av båtvrak - screenshot av googlesøk
som viser at informasjonen ligger høyt oppe på google og at
også kommunene informerer.

Våre samarbeidspartnere tok eget initiativ til å kontakte media for å belyse utfordringen og vise eget
arbeid.
https://www.sa.no/aksjon-batvrak-er-i-gang-gratis/s/5-46-1043225?onboarding_mode=true
https://www.budstikka.no/natur-og-miljoe/renser-fjorden-for-eierlose-vrak/650590!/
https://www.budstikka.no/baat-og-sjoeliv/hensatte-bater-skaper-hodebry-forkommunene/655949!/

5.5 Evaluering
Lekterprosjektet rakk å bli godt kjent i første runde, noe som gjorde at vi kunne fokusere på hvordan
båtene meldes inn fra starten. Vi var allerede knyttet til interesserte journalister.
En stor ulempe for markedsføringen var mangel på en tydelig startdato, noe som førte til at man
mistet sensasjonsdelen i nyheten. Årsaken til uklar dato var stor etterspørsel av henting, noe som
førte til at Kambo måtte begynne tidligere.
Satsningen på sosiale medier har vært viktig faktor for videre deling inn i grupper som er naturlige
mottakere av informasjonen, og direkte kontakt med båteiere og andre interesserte.
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6 Prosjektets hovedmål
Prosjektet hadde som mål:
Målsettingen er å samle inn 400 båtvrak i Oslofjorden i 2021. Dette vil være 400-500 tonn med plast
som blir forhindret å havne i havet og bli til mikroplast1. Vrakbåter innehar søppel, skrot, oljer og
andre miljøfarlig stoffer som også hindres å havne i havet.

Tiltak som skulle gjennomføres i prosjektet
Tiltak
1

Plan
Utvikle bedre
kartløsninger

Status etter endt prosjekt

Oppnådd

Utviklet bedre kartløsninger i renthav.no for
registrering av båtvrak slik at både gjenvinnere,
kommuner og andre lettere kan bruke systemet og øke
presisjonsnivået slik at mulighetene for feil reduseres.

Ja

2

Hente ut i flere
plastvrak i Indre
Oslofjord

Iverksette infokampanjer sammen med kommuner og
foreninger, samt på Facebook, for å få oppmerksomhet
om tilbudet om gratis henting av båtvrak.

Ja

3

Gratis henting av
eierløse og etterlatte
plastbåter i to
områder av Ytre
Oslofjord i 2021
Pilottesting innsjøer
med ribb og
arbeidsflåte
Kartlegging og
planlegging for
Vestfoldkysten

Østfold og Indre Oslofjord, Drammensfjorden. Samt 1 tur
til Vestfold.

Ja

Hentet med bil i innsjøer i Østfold. Mange mindre båter.
Fikk ikke testet arbeidsflåte.

Delvis

Gjennomført foreløpig testing av Vestfold. Viser seg at det
er færre båtvrak i Vestfold enn Østfold. Men vil ta fornyet
innsats i prosjektet for 2022.

Ja

Prosjektledelse og
koordinere av
innhenting av
kasserte plastbåter,
Samarbeid og
kunnskapsdeling
med andre
Friluftsråd,
kommuner og
gjenvinnere

Etablert samarbeidsforum og kontakt nett med
kommuner og foreninger. Avholdt flere møter (alle
digitale), med alle involverte.

Ja

Svært godt samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd som
har vært en aktiv pådriver og kunnskapsbank for
kommunal kontakt.

Ja

4

5

6

7

Svært god relasjon til Moss, Hvaler, Fredrikstad,
Sarpsborg og Halden kommuner. Fredrikstad har et
spesielt godt opplegg for forvalting av naturområder og
avfall, samt en utrolig effektiv ledelse.

Utvikle bedre kartløsninger, både Kambocollect og SOMM, for registrering av båtvrak slik at både
gjenvinnere, kommuner og andre lettere kan bruke systemet og øke presisjonsnivået slik at
mulighetene for feil reduseres. Det må helst være en felles løsning som alle kan bruke.

1

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/mikroplast
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Resultatene fra lekterinnsamling i Oslofjorden viser at 687 000 kg med vrakbåter er hentet opp. Og
disse vrakbåtene består i alle hovedsak av plast og andre miljøfarlige komponenter som ville ha blitt til
mikroplast. Dette er nå fjernet som forurensing og ville ha utgjort ekstreme mengder med mikroplast.
687 tonn båtvrak tilsvarer
687 000 kg
687 000 000 000 000 microgram
687 000 000 000 000 000 nanogram

687 millioner milliarder gram plastbiter i havet
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7 Resultat lekterprosjekt 2021
Målsettingen var satt til å samle inn 400 båtvrak i Oslofjorden i 2021. Dette vil være 400-500 tonn
med plast.
Kambo Marina har gjennomført informasjonsopplegg i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd med
kommuner, båtforeninger, velforeninger, marinaer, nasjonalparkforvaltning og en rekke
enkeltpersoner.
Det er kartlagt eierløse båter i alle kommuner. Det er gjennomført innsamling med lekter og med bil i
alle kommuner.
Det er fortsatt mange gjenstående båter som det ikke var mulig å hente innenfor rammene av dette
prosjektet.
Det avdekkes er stort behov for heving av båtvrak som er senket. Og det trengs økonomisk hjelp får å
kunne gjennomføre dette. Når eier er ukjent må forurensningsmyndighetene (kommune eller annen
offentlig instans) ta ansvar for finansieringen av disse store mikroplastbombene som ligger under
vann og gradvis løser seg opp.
Kambo har hentet inn 311 båtvrak i 2021 i prosjektet finansiert av HMF. Dette utgjør totalt 687 tonn.
Totalt har Kambo hentet inn 522 båter med en samlet vekt på 833 tonn.
Kambo har hentet i færre båter enn antatt i prosjektet, men langt flere tonn enn det som var
målsettingen.
Prosjektet er ubetinget suksess for fjerning av plast og forurensing i Oslofjorden med hele 687 tonn
båtvrak som er fjernet.
Prosjektet fjernet 311 båtvrak fra Indre og Ytre Oslofjord.

Sammenligning av målsetting og resultat for 2021
Oversikt 2021 - Båtvrak Kambo Marina

Antall

Vekt (kg)

MÅLSETTING i 2021

400

400-500 TONN

KAMBO OPPNÅDDE i 2021

311

687 TONN

Antall båtvrak hentet med lekter og via landeveien – Oslofjorden 2021
Oversikt 2021 - Båtvrak Kambo Marina

Eierløse båtvrak hentet i Indre og Ytre Oslofjord
Båtvrak hentet med lekter
Båtvrak hentet via landeveien

Antall

Vekt (kg)

311
206
105

687 030
450 170
38 377
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Nøkkeltall for båtvrak i Oslofjorden 2021
Nøkkeltall
Antall båter:

311

Samlet vekt:

687 tonn

Periode:

Hele 2021

Område:

Indre og Ytre Oslofjord, hovedsaklig Indre
Oslofjord og Østfoldkysten

Andel plast og komposittbåter (glassfiber)

88,12%

Andel metalbåter:

0,76%

Andel trebåter:

11,11%

Gjennomsnittsvekt båt

1597 kg

Samlet oversikt for Kambo Marina 2021 – båter tatt inn til destruksjon
Fordeling på materialtype

Total (sum)

Metall
(untatt Alu)
(Kg)
Antall

Vekt (kg)

Under 3 tonn
Over 3 tonn
SUM antall båter hugget
Under 3 tonn
Over 3 tonn
SUM tonnasje hugget

493
29
522
596 573
237 309
833 882

1
1
2
348
4 086
4 434

Tre (Kg)

45
13
58
96 704
154 106
250 810

Plast og
gummi (Kg)
18
18
2 376
2 376

Kompositt
(Kg)
428
14
442
494 230
72 480
566 710

Annet (Kg)
Alu
(Betong+ann
et)
-

1
1
2
2 933
6 637
9 570

Gjennomsnittsvekt for båtvrak Oslofjorden 2021
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8 Økonomi – sluttoppgjør
Prosjektets ramme var på 1,84 mill.
Prosjektet har rapportert ihht retningslinjer fra Handelens Miljøfond.
Prosjektet er gjennomgått av revisor.

9 Konklusjoner
Prosjektet må sies å være en ubetinget suksess for fjerning av plast og forurensing i Oslofjorden med
311 båtvrak og hele 687 tonn som er fjernet.
Vår egen evaluering viser:
-

Det er fortsatt svært mange båtvrak igjen i Østfold
Indre Oslofjord – blir den aldri tom for båtvrak?
Eierløse båtvrak tar lang tid å «låse opp» slik at de kan hentes
Kommunene har ulik praksis og forståelse for utfordringene med båtvrak
Kartlegging og registrering av båtvrakene har blitt forbedret i 2021 i forhold til 2020, men det
er fortsatt et stort forbedringspotensial
2022 vil gi ytterligere innsats for å fjerne plastforurensing
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Bistand til prosjektet

Anita Chawla, kommunikasjon og markedsføring, EaudeKom AS

Sveinar Kildal, utvikling og prosjektledelse, Norscan partners AS

Har du behov for informasjon så ta kontakt med
Sveinar Kildal, sk@norscanas.no
Ketil Svelland, ketil@kambomarina.no
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