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Tilbakemelding plan fremtidig rydding plastforurensing etter Ryfast 

Vi viser til deres brev av 23.02.2020 om fremtidig rydding etter Ryfast-prosjektet. 
 
Fylkesmannen ga pålegg til Statens vegvesen den 19.05.2015, der vi satt krav til opprydding av 
plastfiber og skyteledninger i Ryfylkebassenget. Det er i pålegget satt krav til at det skal ryddes opp, 
både på naturreservater men også andre strender der det oppdages plast/skyteledninger. 
 
Den 26.07.2016 ga Fylkesmannen et nytt pålegg med følgende krav: 

5. Virksomheten skal fortsette oppryddingen av plastfiber og skyteledninger på strender i 
Ryfylkebassenget frem til minimum 6 måneder etter at utfyllingene med ryfastmasser er avsluttet 
eller inntil det kan dokumenteres at oppryddingen er tilfredsstillende. Det skal da sendes en 
sluttrapport som redegjør for og dokumenterer at kravene i dette pålegget ikke lenger er nødvendige. 

 
Fylkesmannen får tilsendt rapporter som viser oppsamling på naturreservatene, samt tips fra flere 
privatpersoner og organisasjoner. Statens vegvesen, og andre aktører som har brukt Ryfast-masse til 
utfylling i sjø, skal være ferdig med sine prosjekter. Dette betyr at plasten som finnes på strendene i 
dag, sannsynligvis kommer som følge av at det fremdeles er mye plast fra Ryfast-prosjektet i 
sirkulasjon i havsystemet Ryfylkebassenget. 
 
Ut ifra de innsendte rapportene fra Statens vegvesen, samt rapportene vi får inn fra andre, mener vi 
at oppryddingen ikke er tilfredsstillende. Dermed gjelder pålegget av 26.07.2016 inntil Statens 
vegvesen kan dokumentere at oppryddingen er tilfredsstillende. Fylkesmannen leser rapportene som 
kommer fra Statens vegvesen, og videresender henvendelser om funn til deres kontakt for ytre miljø.  
 
Statens vegvesen rapporterer om at de finner mindre fiber enn tidligere år, men må fremdeles fjerne 
store mengder i tarebeltet. Ellers finner de en god del non-el og fiber i miljøet, særlig etter stormflo. 
De rydder fortløpende, særlig på de stedene de har opplevd at det samler seg mye plast etter Ryfast-
prosjektet, men også når de får beskjed om andre steder. Per dags dato har Statens vegvesen noen 
utfordringer med ryddearbeid på bakgrunn av dagens Covid-19 situasjon. Dette har vi forståelse for.  
 
Vi viser også til at Statens vegvesen tar en del annen plast og annet søppel samtidig som de rydder for 
Ryfast plast, særlig i naturreservatene. For eksempel ble holmene ved Kårstø grundig ryddet, hvor 
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også diverse dunker, tønner og tau ble ryddet sammen med mye annen plast. Her ble også gamle 
fibre ryddet som ikke kommer fra Ryfast. Fylkesmannen mener det er bra at Statens vegvesen også 
bidrar i den store kampen mot marin forsøpling, og spesielt på holmene som er mindre tilgjengelig 
for allmenn ferdsel. 
 
Vi er i dialog med Statens vegvesen når det gjelder videre oppfølging av pålegget. Den foreløpige 
intensjonen fra Statens vegvesen er å fortsette med rydding frem til våren 2021, før det tas en 
vurdering av behovet for rydding fremover. Fylkesmannen er invitert på befaringer i høst og til våren, 
slik at vi får et godt kunnskapsgrunnlag for våre egne vurderinger i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Sundsvik Bendixen 
ass. fylkesmiljøvernsjef 

  
 
Kirsten Redmond Kristiansen 
rådgiver 
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