
Velkommen til kickoff



Dele erfaringer og tilføre 
kunnskap slik at klubbene er i 
stand til å gjennomføre 
frivillige ryddedugnader i 
henhold til gjeldene lover og 
regler, og i tråd med NDFs 
virksomhetsplan 2016-2020.

Mål med kickoff



Program





Sikkerhet
Vi vil ikke ha noen ulykker i forbindelse 
med organisert dykking i våre klubber.

Rekruttering
Vi skal få minst 1000 nye 
medlemmer i året.

Klubbutvikling
Vi skal bli mer åpne og 
inkluderende og ta bedre vare 
på medlemmene våre.

Markedsføring
Vi skal bli mer attraktive og synlige for 
nye medlemmer.

Samfunnsbidrag
Vi skal gjenskape liv i havet og bidra til 
renere miljø på attraktive bade- og 
dykkesteder.

Utdanning
Vi vil doble antall sertifiseringer i 
forhold til 2015 innen de 
kurskategorier vi tilbyr.

Virksomhetsplan 2016-2020



Samfunnsbidrag
NDF skal
• Sørge for at klubbene får kunnskap og materiell 

for å gjennomføre trygge ryddeaksjoner.
• Tilføre klubbene utstyr til klubbdrift fra 

Sparebankstiftelsen DnB.
• Etablere en støtteordning for opphenting av 

mistet fiskeredskap.

Klubbene skal
• bistå Hold Norge Rent med å gjennomføre 

strandryddedagen over hele landet.
• kartlegge omfanget og bidra til opprydding 

av marin forsøpling i nærmiljøet.
• inngå lokale avtaler med kommunen og 

andre aktører.
• oppfordre lokalpressen til å omtale 

ryddeaksjonene.



Teiner og spøkelsesfiske



• Mellom 5 og 10 prosent av teinene 
under hummerfisket går tapt hvert år.

• Bare på Sørlandet (mellom Lindesnes 
og Risør) er det beregnet at mer enn 
2000 teiner mistes under 
hummerfisket.

• Det er enda mindre kunnskap om 
redskapstap i resten av året.

Foto: Havhesten Undervannsklubb

Teiner og spøkelsesfiske



• I 2015 startet Fiskeridirektoratet og 
Havforskningsinstituttet et prosjekt på 
spøkelsesfiske av teiner. Målet er blant annet:

• Å vurdere omfanget av spøkelsesfisket 
(teinetap, dødelighet)

• Analysere adferd og redskap for å unngå 
teinetap

• Komme med forslag til tiltak som unngår at 
tapte teiner spøkelsesfisker. Her er det blant 
annet iverksatt undersøkelser på 
nedbrytningstid på ulike typer bomullstråd. 

Foto: Søgne Dykkerklubb

Omfang, effekter og tiltak mot spøkelsesfiske





Erfaringer fra teineaksjoner i Drøbak



Erfaringer fra teineaksjoner i Drøbak

• Økt dykkeaktivitet i 
vintermånedene for å bidra.

• Konkret hva som skal gjøres.

• Konkurranse for å være beste 
klubb.



Erfaringer fra teineaksjoner i Drøbak

• Registreringstavle på klubbhuset.

• Over 100 teiner de tre første mnd.

• Ble for mye fokus på «Teinedykk».



Erfaringer fra teineaksjoner i Drøbak

• Blitt en naturlig del av vanlige 
klubbdykk.

• Gjevn strøm av litt dugnadspenger.

• Økt miljøfokus og interesse for 
ryddedugnader.



Erfaringer fra teineaksjoner i Drøbak

• Anerkjennelse blant lokale fiskere.

• Positiv omtale i lokalavis.



Linerull i rustfritt stål, 23 meter line (75 fot)
Med doubleender krok i rustfrittstål ( til å feste bøye i teine o.l.)

Bøye(SMB) i oransje m/NDF logo og «norsk tekst». 
Slitesterk D210 Nylon med TPU coating
Har oral ventil for innblåsning
Sammenleggbar med velcro bånd

Løfteballong i slitesterk D210 Nylon med TPU coating m/ NDF logo
Kommer i sort nylon pose/bag til å feste til vest o.l.

Karabinkrok i rustfritt stål 

Utstyrsbag fra Dacon til teiner

8x

8x1x

4x

4x















NDF-klubber har rapportert 1000 teiner siden 1. desember.





Erfaringer med ryddeaksjoner i Moss

Dan Kåre Engebretsen
Leder, Moss Undervannsklubb



Mediehåndtering og kommunikasjon

Dan Kåre Engebretsen
VG



Samarbeidsarena for marin forsøpling



Hva er mest skadelig for miljøet?

Fredrik Myhre
WWF



Oslo Fridykkerklubb 
Ryddedugnad på Lutvann

Johan Andreas Skartveit

Fungerende styreleder OFK





Utstyr

• Torpedobøye

• Flyteline

• Fangstnett, små sekker eller lignende

• Sjakler og D-ring el til vektbeltet

• Kniv

• Søplesekker

• Tau til å trekke opp større gjenstander



Fremgangsmåte

• En gruppe går sørover fra stranda

• En gruppe går nordover fra stranda

• En person går på land sørover med søppelsekker og rydder 
strandsonen og tømmer dykkernes fulle nett/sekker.

• En person går tilsvarende på land nordover

• Containeren står på stranda

• Kuriositet - geocaching





Invitasjon til større ryddedugnader



46 klubber påmeldt

1Dykkeklubb Akkaren Sportsdykkerklubb  

Alta Dykkerklubb 

Bodø Sportsdykkerklubb 

Bømlo Sportsdykkere 
De Glade Froskers Dykkeklubb Drammen Sportsdykkere 

Draugen Froskemannsklubb 

Drøbak Undervannsklubb 

Farsund Undervannsklubb 

Frosta Froskemannsklubb 

Frøya Sportsdykkerklubb 

Gjesdal Dykkeklubb 

Gjøvik Froskemannsklubb 

Grenland Dykkeklubb 

Hadsel Undervannsklubb 
Harstad Sportsdykkerklubb 

Holmestrand Dykkerklubb 

Horten Undervannsklubb 

Høvåg Fridykkerklubb 

Kongsberg Dykkerklubb 

Kristiansand Dykkerklubb 

Kvinnherad Undervannsklubb 

Larvik Dykkeklubb 

Mjøsen Dykkeklubb 

Moss Undervannsklubb 

Oslo Fridykkerklubb 

Pingvin Sportsdykkerklubb 

Sandefjord Dykkerklubb 

Slettaa Dykkerklubb 

Sogn Fridykkarklubb

Stavanger Dykkeklubb 

Steinkjer Sportsdykkere 

Studentenes Undervannsklubb Tromsø 

SUB-BSI  

Søgne Dykkerklubb 

Trondheim Fridykkerklubb 

Tønsberg Dykkeklubb 

Ulstein og Hareid Dykkerklubb 

Verdal Dykkeklubb 

Volda Dykkerklubb 

Ægir Dykkerklubb 

Ørland Froskemannsklubb 
Åfjord Froskemannsklubb 

Ålesund Sportsdykkerklubb 

Karmøy Sportsdykkerklubb 



Samfunnsbidrag
Vi skal gjenskape liv i havet og bidra til 
renere miljø på attraktive bade- og 
dykkesteder.

118 dugnader planlagt









Utstyr til ryddedugnader

Ryddepakke inneholder Antall

Stor sekk 1,5 Tonn 90x90x90 2

Liten  sekker 90X50 10

Bunn ramme stål (lodd og holder sekken åpen) 2

2 blåser til markering av stor sekk 2

1 tau 30m blåse tau 1

Stropp rundslings på 2m 2

Stropper 12m 1 tonn Flatstropp 2

Åge Wee, Slettaa Dykkerklubb



Sikkerhet og Lovverk



Planlegging og sikkerhet

• PLUMSA

• Dykkeleder

• Lovverk

Gode opplevelser Norges Dykkeforbund © 2009 42



Dykkeleder

• Overordnet ansvar

• Oversikt

• Felleslogg

• Redningssvømmer

Gode opplevelser Norges Dykkeforbund © 2009 43



Redningssvømmer

• Utnevnes av dykkeleder

• Hjelpe dykkere i overflaten

• ABC-utstyr klart

Gode opplevelser Norges Dykkeforbund © 2009 44



Lovverk

• Frivillighet

• Ubetalt

Så lenge dette er oppfylt gjelder ikke 
Arbeidsmiljøloven (yrkesdykking).

Gode opplevelser Norges Dykkeforbund © 2009 45



Oppsummering

• Mange ting å tenke på når en velger plass. På grunn av vær og vind 
blir plassene annerledes hver gang.

• Dykkeleder(ne) holder oversikten

• Viktig å ha med sikkerhetsutstyr

• Bruk hodet

Gode opplevelser Norges Dykkeforbund © 2009 46



Norges Dykkeforbund
– Kickoff for ryddedugnader



• Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra 

Miljøverndepartementet, og etter påtrykk fra Oslofjordens Friluftsråd.

• Har som formål å drifte de båtbaserte friluftsområdene i Oslofjorden. 

Primæroppgavene er renovasjon, skjøtsel, oppsyn, tilsyn, 

vedlikehold og holdningsskapende virksomhet.

• Driften finansieres gjennom et økonomisk samarbeid mellom staten 

v/Statens Naturoppsyn / Fylkesmennene, fylkeskommuner og 

kommuner rundt fjorden samt OF.

• Oslofjordens Friluftsråd er sekretariat

Breiangen Færder





Hvaler Fredrikstad Moss

Ytre Vestfjorden - Håøya Indre Vestfjorden - Bærum Oslo - Bunnefjorden

Breiangen Færder SaLa – Sandefjord/Larvik

Heia - 2012 Levor - 2002 Beta - 1986

Langøya- 2004Johanna II - 2014Ommen - 1993

HA 750 - 1992 Skjærgårdstjenesten I - 2012 Elise - 2012



• Renovasjon i sesongen og strandrydding om våren

• Vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten

• Informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av 

skjærgården

• Oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn mm. på oppdrag fra 

SNO

• Hovedsesongen for Skjærgårdstjenesten er fra mars til sent ut på høsten. 

• Det er ca. 20 000 daa med friområder på hver side av fjorden som er 

under oppsyn. Det er ca. 150 anløp på hver side med anlegg som skal 

driftes og vedlikeholdes (avfallsstativ, brygger, toalettanlegg, badebøyer, 

etc.) 

Primæroppgavene til 

Skjærgårdstjenesten



Renovasjon og strandrydding - søppelmengde
Antall søppelsekker i de forskjellige driftsenhetene

Driftsområde 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012** 2013***

Ytre Oslofjord øst 15 251 15 529 13 049 10 731 7 507 7 567 7 108 7 048 6 166 5 847

Indre Oslofjord 15 531 14 068 14 941 11 371 13 488 13 243 12 705 12 475 11 520 13 500

Ytre Oslofjord vest 8 102 6 647 8 504 6 020 7 166 6 733 6 343 5 285 4 890 6 597

Telemark 10 364 9 689 8 810 9 777 10 151 9 609 6 651 7 395 6 689 6 945

Sum 49 248 45 933 45 304 37 899 38 312 37 152 32 807 32 203 29 265 32 889

Antall søppelsekker fra renovasjon og strandrydding fordelt på driftsområde



Samarbeid
Bistand til den nasjonale strandryddedagen i mai og andre 

ryddeaksjoner



Utfordringer

Båtvrak / herreløse båter
Ulovlig opplag
Tema på fagkurs, utveksle erfaringer, juridisk hjelp



Bergen og Omland Friluftsråd

Friluftsrådet Vest

Ryfylke Friluftsråd

Dalane Friluftsråd

Skjærgårdstjenesten Lister
Skjærgårdstjenesten Søgne

Skjærgårdstjenesten Tvedestrand

Skjærgårdstjenesten Bamble

Driftsenhet Færder

Driftsenhet Breiangen

Driftsenhet Ytre Vestfjorden

Driftsenhet Indre Vestfjorden

Driftsenhet Oslo - Bunnefjorden

Driftsenhet Moss

Driftsenhet Fredrikstad

Driftsenhet Hvaler

Lindesnes



«Astrid», Haugesund
«Dybingen», Kristiansand

«Boffen», Bergen



Driftsområde I – Ytre Oslofjord Øst
Søndre driftsenhet - Hvaler, Halden, Sarpsborg

Midtre driftsenhet - Fredrikstad

Nordre driftsenhet - Råde, Rygge, Moss, Vestby

Driftsområde II – Indre Oslofjord
Driftsenhet Oslo-Bunnefjorden - Ås, Oppegård, Nesodden, Frogn,Oslo

Driftsenhet Ytre Vestfjorden m/Håøya - Vestby, Frogn, Hurum, Røyken

Driftsenhet Indre Vestfjorden - Bærum, Asker, Nesodden

Driftsområde III – Ytre Oslofjord Vest
Driftsenhet Breiangen - Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Svelvik, Sande, 

Re, Horten, Holmestrand

Driftsenhet Færder - Tjøme,Nøtterøy, Tønsberg, Stokke

Driftsenhet SaLa - Sandefjord, Larvik

Driftsområde IV - Telemark
Skjærgårdstjenesten Bamble

Skjærgårdstjenesten Porsgrunn

Skjærgårdstjenesten Kragerø



Driftsområde V - Aust-Agder, Sørlandsparken/Skjærgårdsparken
Skjærgårdstjenesten Kragerø

Skjærgårdstjenesten Tvedestrand

Skjærgårdstjenesten Arendal

Skjærgårdstjenesten Grimstad

Skjærgårdstjenesten Lillesand

Driftsområde VI - Vest-Agder, Sørlandsparken/Skjærgårdsparken
Skjærgårdstjenesten Kristiansand

Skjærgårdstjenesten Søgne

Skjærgårdstjenesten Mandal

Skjærgårdstjenesten Lindesnes

Skjærgårdstjenesten Lister - Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord

Driftsområde VII - Vestkystparken
Dalane Friluftsråd - Eigersund, Dalane

Ryfylke friluftsråd - Sandnes, Hjelmeland, Randaberg, Stavanger, Finnøy, Suldal, 
Forsand, Rennesøy, Kvitsøy, Sauda, Strand,
Friluftsrådet Vest - Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, 
Stord, Sveio, Tysvær og Vindafjord

Bergen og Omland friluftsråd - Askøy, Austevoll. Austrheim, Bergen, Fjell, Fusa, Kvam, 
Lindås, Meland, Os, Osterøy,Samnanger, Sund, Radøy, Tysnes, Vaksdal,Øygarden



Samling Dykkerforbundet

Gratulerer med et fantastisk prosjekt og 
glødende engasjement!



Hva er vi og friluftsrådene?
Friluftsrådenes Landsforbund skal arbeide for 
allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke 

medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være et 
felles talerør. 

Friluftsrådene skal ivareta friluftsoppgaver for 
medlemskommunene, og styrke friluftsarbeidet i sine 

regioner i nært samarbeid og forståelse med 
medlemskommuner og friluftsorganisasjoner på tvers 

av kommunegrenser



Friluftsrådene
Friluftsrådene har stor grad av lokal tilpasning

Mange har også en skjærgårdstjeneste

Kysten er lang, men vi er tilstede 

Ta kontakt med friluftsrådet i ditt område –
mange muligheter for samarbeid

www.friluftsrad.no

http://www.friluftsrad.no/


Friluftsrådene
Oslofjorden friluftsråd
Oslo og Omland
Valdres
Grenland
Sør 
Midt-Agder
Lindesnesregionen 
Lister
Dalane 
Jæren
Ryfylke
Vest
Bergen og Omland

Har ikke skjærgårdstjeneste:
Sunnmøre friluftsråd
Nordmøre og Romsdal
Trondheimsregionens
Helgeland
Polarsirkelen
Salten
Lofoten 
Vesterålen
Ofoten
Midt-Troms
Ishavskysten
Nord-Troms
Finnmark 



Vi har en lang historie og arbeidet lenge med å få til 
en forståelse av at:

-Søppel ikke kjenner kommunegrenser
-Marin forsøpling ikke en enkeltkommunes ansvar

-Viktig å etablere en utvidet Skjærgårdstjeneste
-Marin forsøpling henger sammen med 
– friluftslivet – respekt for naturen 



Friluftsmeldingen er viktig 
Men er defensiv mht marin forsøpling

Dere som bokstavelig talt ser problemet er også 
viktig – sannhetsvitner – viktig i kommunikasjonen

Vi forsøker å etablere et nasjonalt press slik at 
marin forsøpling får samme status som forsøpling 

på land
Etablere en forståelse om at det er statens ansvar 

men etterhvert forurensers ansvar  



-Vi trenger hjelp av dere i kommunikasjonen viktig å 
bruke momentet

-Vi må få på plass en politisk handling, erkjenne statens 
ansvar

- Deretter et system for å samle, men ikke minst se 
verdien i søppelet

Da skjer det noe



Kick-off Ryddeaksjoner
Marine kulturminner



Liten agenda:
• Ryddeaksjonene

• Kort om lovverket

• Kulturminnesøk

• Er vi i et historisk område

• Farlige funn

• Hva skal vi ikke ta opp



Kort om lovverket

• Funn meldes til 
nærmeste 
forvaltnings 
museum

• Eller nærmeste 
politimyndighet



www.kulturminnesok.no

www.miljostatus.no

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.miljostatus.no/






Hva bør sjekkes?

Ved kartlegging av ryddeplasser og utsjekk 
bunnen for søppel må en samtidig sjekke 
for mulig løsfunn av gammel keramikk, 
flasker, krittpiper eller skipsdeler.

• Er det spor på land som tyder på gammel 
aktivitet?

• Fortøyningsgods?

FRIESS TYPE
To versjoner 
med og uten 
fortøyningsring. 
I bruk frem til 
1900.

Vanlig fra 1900 
Overtok etter  
Friess typen fra 
ca 1900 og i bruk 
frem til 1950.



Bunnskår med 3 bein. Rødt gods med grå 
magringspartikler. Utvendige riller. Glatt 
innside. Grønn blyglasur innvendig, blålig bunn. 
Ubehandlet utvendig. Sotpartikler. Høye bein.

Sørskandinavisk leirgods. 
Kokepotte. 1250-1350



Flaske. Sannsynlig ginflaske  
1300 - 1500

Flaske/kanne. Rester av hank på skulder. Lyst grått gods 
med få, brune magringspartikler. Utvendig lys brun 
glasering. Innvendig ubehandlet grå. Mangler bunn.

Stempel: 
(..)ERVENLUCAS(..)
(..)HET LOOTS(JE?)
(AM?)STERDAM



Flaske/kanne. Rester av hank på skulder. Lyst grått gods 
med få, brune magringspartikler. Utvendig lys brun 
glasering. Innvendig ubehandlet grå. Mangler bunn.

1500 - 1860

Flaske 
Black glass



Krittpiper
Tidlig på 1500-tallet kom tobakksplanter til Europa og 

etter hvert kom krittpiper i masseproduksjon. Krittpiper 
av keramikk er ofte mulig å datere ganske nøyaktig, selv 

om de var alminnelige bruksgjenstandene i 17. til det 
20. århundre. Grunnen er at diameteren i pipestilken 

har forandret seg over tid på måter som vi i dag vet mye 
om. Generelt kan man si at jo eldre piper er, jo større er 

diameteren i stilken.

Denne endringen er trolig forårsaket av at pipestilken 
over tid også ble lengre. Når den ble lengre, ble også 

diameteren i ”røykekanalen” inne i pipestilken mindre. 
Over tid ble det nemlig lettere å få tak i tobakk. Dette 

gjorde at pipehodet kunne bli større. Når pipestilken ble 
lengre, fikk man også plassert det varme pipehodet 

lengre vekk fra munnen.



Lag av treflis fra 

huggingen av kaiene en 

gang i Middelalderen. 

Borgundkaupangen i Ålesund

Del av et ribben av hval som er kastet eller mistet, men som en planla å bruke til å 

lage en rull til vabein (den lille rullen som en dro snøret over ved juksa, snørefiske)



Det er viktig fra kulturminnevernets side at en ikke begynner å 

grave i bunnmassene på steder en oppdager marine kulturminner. 

Der bør en kun ta opp gjenstander som ligger oppå bunnen, og 

som en er rimelig sikker på er "nyere skrot", som bokser, nyere 

flasker, sykler og handlevogner osv. Gammel keramikk, krittpiper 

eller skipsdeler av tre, etter hvert også metall kan være funntyper 

som er vernet i følge Kulturminneloven. Ser dykkerne noe av dette, 

send funnmelding til ditt lokale maritime forvaltningsmuseum. 

Håper dette er til hjelp 

Med vennlig hilsen 

For Bergens Sjøfartsmuseum 

Arild Marøy Hansen





Teineutstyr 250.000,-

Klubbpakke
Antall 

klubber Totalt bestilling Pris eks mva
Sum eks 

mva
Sum inkl 

mva

Løfteballong 4 50 200 300 60000 75000

Bøye 4 50 200 189 37800 47250

Krok 8 50 400 38 15200 19000

Linerull 8 50 400 212 84800 106000

197800 247250

Ca kr. 5.000,-



Dugnadsutstyr 370.000,-

Rydde pakke inneholder.Minimum pakke Antall kr eksl mva

Stor sekk 1,5 Tonn 90x90x90 2 88,00 176,00

Liten  sekker 90X50 10 11,00 110,00

Bunn ramme stål (lodd og holder sekken åpen) 2 220,00 440,00

2 blåser til markering av stor sekk 2 50,00 100,00

1 tau 30m blåse tau 1 50,00 50,00

Stropp rundslings på 2m 2 45,00 90,00

Stropper 12m 1 tonn Flatstropp 2 560,00 1 120,00

total 2 086,00

mva 521,50

2 607,50

Frakt kommer i tilegg.

50 klubber * 2 pakker hver * 2600,- = kr. 240.000,-

1000 storsekker og 5000 småsekker = kr. 130.000,-



Profilering 100.000,-



For å nå 10 000 medlemmer må hele 
forbundet

• utdanne nok instruktører innenfor alle 
aktiviteter

• legge til rette for og bidra til flere 
aktiviteter for barn og unge

• rekruttere nye og eksisterende dykkere
• bidra til flere organiserte dykk og 

samlinger i klubbene
• sørge for større geografisk spredning av 

konkurransegrenene våre
• promotere forbundets grener ved å 

være synlig i sosiale medier og i pressen

Innsatsområder

Godt klubbmiljø vil si

• at nye og eksisterende medlemmer blir 
godt ivaretatt

• at klubbene har dyktige og kompetente 
instruktører og ledere

• at klubbene er synlige og inkluderende 
med stor åpenhet

• at alle i klubbene skal ha et godt tilbud, 
uavhengig av hvilket nivå de er på



• Planlegging 
• Organisering 
• Gjennomføring
• Evaluering 

• Tid og sted
• Antall dykkere
• Antall overflatepersonell
• Mengde søppel



Spørsmål og oppsummering 


