
Hvorfor jobber NNV med 
plast?



Hvordan jobber NNV med 
plast?



Om plast i arbeidsprogrammet (2018-2020)
Naturvernforbundet skal: 

Kampanje
• Fokus på plast fra vugge til grav. Landsstyret vedtar politiske mål og overordnede planer for kampanjen. 
Kampanjen koordineres av sekretariatet og har som mål å engasjere og involvere fylkes- og lokallag over hele 
landet. 

Organisasjon
• Arrangere regionsamling om marin forsøpling og plast, i samarbeid med fylkeslaget i Telemark. 
• Bidra med informasjon og mobilisering til Kystlotteriet, i samarbeid med fylkeslaget i Østfold. 
• Legge til rette for at fylkes- og lokallag kan arrangere strandryddedager alene eller i samarbeid med andre aktører.  

Politisk 
• Jobbe for konkrete tiltak for å redusere plastforbruket, tiltak mot plastforurensning langs norskekysten, og midler 
til opprydning. 

Verving og kommunikasjon 
• Lage informasjonsmateriell om marin forsøpling og plast. 



Hva ønsker Naturvernforbundet?

• Forbud mot særlig forsøplende engangsplast, slik som plastbestikk, q-tips, ispinner, snacks-
innpakning, plastposer m.m

• Avgift på bruk av ny plast

• Produsentansvar – plan for hvordan emballasje og produkt skal 
gjenbrukes/resirkuleres/energigjenvinnes og krav til minimering av emballasje

• At Norge som oljenasjon tar ansvar for å redusere investeringer i plastindustrien (og all fossil 
industri) 

• At Norge som sjømatnasjon bidrar til opprydning og avfallshåndtering også internasjonalt, og 
støtter tiltak for å redusere produksjon og bruk av plast



Strandrydding



Utstilling



Grupper og kampanjer på 
Facebook



Engasjementet rundt plastforurensning er stort







Plasthval

Strandrydding

Naturvernforbundet og plast – i media



Naturvernforbunet og plast - dekning per fylke
norske fylker Antal

l
Sogn og 

Fjordane

622

Hordaland 585

Rogaland 583

Nordland 582

Telemark 576

Trøndelag 576

Østfold 567

Møre og 

Romsdal

567

Troms 558

Akershus 550

Vestfold 547

Oslo 540

Aust-Agder 540

Vest-Agder 539

Finnmark 537

Buskerud 536

Oppland 532

Hedmark 496











Bykoppen



Kvikk lunsj



Plast- og giftfrie barnehager



Politisk – nasjonalt og internasjonalt (EU)



Ta vare på det du har



Den store klesbyttedagen



• Hent sekk – plukk søppel – vinn premier

• Utleveringssteder i 71 forskjellige kommuner

• Lett å hente, lett å levere.

• Gjør avtaler med kommuner, 
renovasjonsselskap, skjærgårdstjeneste og 
friluftsråd.

• Senker terskelen for frivillig innsats, 

• Premier som motivasjon og for å sette fokus på 
marin forsøpling.



Hva skjer i 2019?

- Skolerydding
- Prøveprosjekt i Fredrikstad 

kommune
- Vi står for transport og koordinasjon.
- Booket 12 aksjoner for April-Mai

- Kystplanken
- Klar til å rulles ut i løpet av Februar
- En ryddestasjon
- Enkel å montere, enkel å kjenne 

igjen, enkel å flytte

- Ryddekonsepter
- Singel i fjæra
- Natur-opplevelser 





Kontakt oss!

Hvem Tema
Per-Erik Schulze Miljøgifter, mikroplast og forurensning, 

avfall, forsøpling og produktsikkerhet

Sten Helberg / Ellen Sandvik Mikkelsen / 
Joakim Sandvik Gulliksen

Kystlotteriet

Martin Brandtzæg Plastkoordinator, Bykoppen, Kvikk lunsj

Janne Gillgren Plast- og giftfrie barnehager, Den store 
klesbyttedagen, Tekstilaksjonen

Astrid Johanne Svensson Ta vare på det du har


