
Et renere båtliv?  

 

 FRITIDSBÅTKONFERANSEN 

Haugesund, 27.-28. mars 2014 



Hva er Ryfylke Friluftsråd 
Formål. 

a) Sikring, tilrettelegging og drift 

av områder for friluftsliv. b) 

Større forståelse for 

friluftsområdenes betydning, 

bedre friluftskultur og utbredelse 

av friluftsliv. 

Stikkord 

• Opprettet i 1978  

• 11 medlemskommuner 

• Ansvar for nær 100 

eiendommer 

• 7 fast ansatte fordelt på 5,6 

årsverk. 

• 6 MNOK i omsetning 

 



- Bergen- og 

Omegn 

Friluftsråd 

 

- Ryfylke 

Friluftsråd 

 

- Friluftsrådet 

Vest 

 

- Dalane 

Friluftsråd 

 

- Jæren 

Friluftsråd 



Ryfylke Friluftsråd - www.ryfri.no 

Skjærgårdstjenesten/ 

vestkystparken: 

  

• Etablert 1992 (1997) 

• Sorterer under MD/DN 

• Strekker seg fra indre     

  Oslofjord til og med   

  Hordaland. 

• Drøyt 40 (8) båter 

• Drøyt 50 (25) årsverk 

• Drøyt 300 områder på    

  Vestlandet 





Friluftslivet ved sjøen er 

mangfoldig… 



Friluftslivet ved sjøen er 

mangfoldig…  



Renovasjon 

34 miljøstasjoner, 34 toalettanlegg og 
strandrydding… 

2013 – ”Brukbar sommer” 
– 600 kubikk restavfall 

– 80 kubikk papir 

– 38 kubikk glass og metall 

– Vasker toalett 600 ganger pr.sesong 

– 400 ”sekker” strandrydding 



Nedbrytningstid 
Avispapir:  3 uker 

Pappeske:  2 måneder 

Tau av naturfiber: 14 måneder 

Sigarettsneip:              10 år 

Isoporkrus:  50 år 

Plastpose:  100 - 400 år 

Aluminiumsboks: 200 - 500 år 

Plastflaske:  450 år 

Fiskegarn av nylon: 600 år 
Kilde: http://www.oceancare.org.au/ 

http://www.oceancare.org.au/
http://www.oceancare.org.au/


10.mai 2014 



Båtlivet er i utgangspunktet 

ganske rent/miljøvennlig. 

• De største båtene er på størrelse med de 

minste hyttene. 

• Båtene tas hjem fra naturen etter bruk. 

• Lavt energiforbruk ved landligge. 

• Båtlivet krever få og rimelige tilrettelegginger. 

• Små utfordringer knyttet til samferdsel. 

• Produserer lite søppel. 

 

…men vi har likevel et forbedringspotensiale. 



Utgangspunkt for et renere 

båtliv? 

• Kompetanse. 

• Rutiner. 

• Tilrettelegging. 

• Motivasjon/vilje. 



Hva vil båtfolket ha på tur? 

Viktige 

opplevelser 

Meget viktig og 

viktig 

Naturopplevelse 87% 

Frihetsfølelse 81% 

Friluftsliv 78% 

Sosialt samvær 76% 

Fred og ro 75% 



Ryfylke Friluftsråd - www.ryfri.no 

Tendens 

• Flere skjærgårdsjeeper og  

    store båter. 

• Færre snekker og små 

seilbåter. 

• Flere hytter (Private og DNT) 

• Flere feriehotellovernattinger. 

• Flere bobiler  

• Mer telting.  

• Fleksibel arbeidstid 

• Mer tilgjengelig friluftsliv.  

• Mer event og reiseliv. 

 



 

Et renere båtliv… 

• Håndtering av søppel. 

• Håndtering av septik. 

• Drivstoff / ENØK. 

• Ghostfishing /               
tapt redskap.         
(Ulovlig fiske) 

• Villfyllinger / vrak. 

• Slipping. 

• Støy. 

• ++++ 

 

 

 

 



Tiltak? 

• Gode renovasjonsrutiner 

i havner, om bord og 

underveis. 

• Fjerning/rydding av tapt 

fiskeredskap. 

• Fjerning/rydding av vrak 

og villfyllinger. 

• Etablere mottaksanlegg 

for septik. 

• «Renere» motorer. 

• EU-kontroll. 

• Vrakpantordninger. 

• Støygrenser? 

• Ta med minst mulig 

emballasje med på 

tur. 

Et renere båtliv krever konkrete tiltak!! 



Med ønske om 

en flott sesong 

og hyggelig 

slipping… 

 

Takk for meg 


