
 

Innvilgede midler til miljøtiltak i kystlagene 

Forbundet KYSTEN fikk 600 000 fra Stiftelsen UNI til å muliggjøre ønskede miljøtiltak i 

kystlagene. Sammen med Naturvernforbundet er midlene nå fordelt slik blant lagene som 

søkte: 

 Loggen kystlag: 150 000  

Begrense avrenning av mikroplast og farlige stoffer fra slippen på Tønsberg 

Kystkultursenter. Installasjon av pumpekum, sandfang og oljeutskiller. 

 Kystlaget Salta: 32 000 

Sertifisering av kystlagets bygg og aktiviteter som Miljøfyrtårn. 

 Kystlaget Trondhjem: 50 000 

Installere filtersystem for rensing av lensevann på M/F «Stoksundferja». 

 Kvæfjord kystlag: 33 000 

Installere filtersystem for rensing av lensevann på tre fartøyer («Nordlandssabben», 

«Sjøliv» og «Svenja») + bygging av miljøbu til forsvarlig og ryddig mellomlagring av 

spillolje etc. fra båtene. 

 Alstahaug kystlag: 35 000 

Utbedring og oppgradering av avløpssystem på lagets base i Sandnesvågen + koble 

avløpet til den offentlige ledninga. 

 Bragdøya kystlag: 150 000 

Begrense avrenning av mikroplast og farlige stoffer fra slippen på Bragdøya. Støpe en 

renne på tvers av skråplanet, samt installere sandfang og oljeutskiller. 

 Gildeskål kystlag: 10 000 

Innkjøp av slipemaskin med støvsuger til båtpuss + installere septiktank + filter for 

lensevannsrensing på M/S «Ystbuen». 

 Øksnes kystlag: 30 000 

Tilskudd til egnet strandryddebåt + bygging av bio-toalett ved naustet. 

 Nesna kystlag: 20 000 

Septiktank til skøyta «Nesnakroken» + fjerning av nedgravd gammel oljetønne på 

kystlagets område. 

 Holsnøy kystlag: 5000 

Installere filtersystem for rensing av lensevann på skøyta «Lenda». 

 Jøa kystlag: 20 000 

Installere filtersystem for rensing av lensevann på skøyta «Straumingen». 



 Nordfjordbåtlaget: 15 000 

Lokal produksjon av blyfrie sluker. 

 Blindleia kystlag: 20 000 

Installere filtersystem for rensing av lensevann på skøyta «Havørn». 

 Kjeungen kystlag: 10 000 

Bytte ut panelovner på Kjeungskjær fyr med nye som er appstyrt fra land. 

 Romsdal kystlag: 20 000 

Installere filtersystem for rensing av lensevann på M/S «Brand». 

 Ofoten kystlag: 20 000 

Fjerning av herreløst skrot på land og under vann ved det nystartede kystlagets base. 

 Jeløy kystlag: 30 000 

Kvern til å lage nye nyttige produkter av plast fra fjæra. 

 

Alle kystlagene har fått beskjed om innvilget beløp per e-post 3. 5.2018, og om hvilke 

eventuelle forutsetninger som ligger i tildelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


