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Agenda for dagens seminar

Historikk

Hvem er vi og hva skal vi snakke om

Faginnhold

Film fra lokallag

Spørsmål 



Webinar 24.09.20 Ellen Mikkelsen, fagrådgiver Miljøvennlig hverdag



Hvordan kan du best komme i gang?

Hvem i sekretariatet kan du kontakte?

Tilskuddsordningen vår

Hvilken bistand kan du be om? 

Eksempler fra lokallag som har fått støtte i inneværende år



Aktivitetstilskudd 2020-21

Vi oppfordrer til aktiviteter som bidrar til:

• flere medlemmer

• flere aktive i lokallaget - gjerne nye grupper

• kunnskap om nye fagområder



Rydding av 
kystområder 

Strender, holmer, viker 
og skjær

Elver, vann, innsjøer og 
vannveier

Arbeid med andre 
tiltak mot marin 

forsøpling



RYDDEAKSJONER MED 
INNTIL 5 PERSONER

KOORDINERING 

KARTLEGGING UTSTYR



Webinarer på zoom eller 
annet verktøy

Foredrag om plast og 
marin forsøpling på 
digitale kanaler

Lage filmer og video
Annonsering på sosiale 
medier



Hvordan 

Hva

Når

Hvem



Søknad om 
aktivitetstilskudd 2020

Budsjett
Inntekter 

Aktivitetstilskudd søknadsbeløp 

Egne midler

Eventuelle andre inntekter

Utgifter

Lønnskostnader sommerjobb

Administrasjonsutgifter

Jobbutlysning

Utstyr

• Skriv kort (maks 1,5 side) om hva dere skal gjøre innen plast og marin 
forsøpling. Kan søkes hele året til midler i inneværende år, men lurt å 
sende tidlig på året. Sendes til esm@naturvernforbundet.no

• Hensikten med disse midlene er å bidra til tiltak som skal skape 
aktivitet i lokallaget/fylkeslaget, og at denne aktiviteten i så stor 
grad som mulig skal være utadrettet og gjerne ha potensiale for å 
verve nye medlemmer.

Lokallagets/fylkeslagets navn:

Navn på prosjekt:

Søknadsbeløp:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefonnr.:

Epost-adresse:

Kontonr.:



Hvor mye kan man søke om i aktivitetsmidler?

• Små prosjekter fra 1.000,- til 

10.000,- kroner

• Litt større fra 10.000,- til

50.000,- kroner 

På marin forsøpling vil vi også kunne dele ut tilsagn til prosjekter over 100 000 kroner



Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker

Beløp: 87.000,- kroner 

Aktivitetsbeskrivelse: Dalførepatruljen juli 2020

Hensikten med prosjektet er å gå til kildene i dalføret for det 
som blir marint søppel, og å bidra til en positiv interesse for å 
holde naturen ren og ryddig.

Det var svært mange søkere til sommerjobben, 36 personer. 
Henrik Kraft og Mats Maalø ble ansatt, begge 18 år gamle fra 
Stjørdal. 1. juli startet ryddingen fra Stjørdal og oppover til 
Meråker. Patruljen ryddet langs alle ferdselsårer av en viss 
størrelse, det var mest søppel langs E14 opp til 
svenskegrensen. Gjennom samarbeid med lokale Kristoffersen 
Bil kunne Dalførepatruljen bruke en elektrisk varebil (Renault 
Cangoo ZE) til all transport.

Søppelet ble fortløpende levert til mottaksanlegg i begge 
kommuner. Det ble samlet mange ulike typer søppel, totalt 
omkring 20 kubikk. Vi vurderer det som en betydelig mengde, 
og det er i tråd med målsetningen for innsamlet mengde i 
prosjektet. Det var mye brøytepinner (plast), emballasje, klær 
og små snusposer, men også større gjenstander som deler av 
en seng, trillebår og bildekk. Forekomsten av bildekk på felg 
mener vi viser behovet for ordninger der dette kan leveres inn 
uten kostnad.

Prosjektet har fått mye positiv presseomtale, og vi vurderer 
den holdningsskapende siden ved prosjektet som svært godt 
oppfylt. Lokalavisene har hatt flere oppslag både før, under og 
etter prosjektperioden. Det har også vært intervjuer i 
lokalradio.

Rapportør: Morten Harper



Hva mener Naturvernforbundet 
om plast?

Joakim S Gulliksen, Fagrådgiver, Miljøvennlig hverdag

24 September, Webinar



3 sider av plast-problemet 

• Plastforsøpling

• Plast og gjenvinning

• Forbruk  

Hva er problemet og hva er løsningen?



Plastforsøpling

2 hovedtrekk ved forsøpling i Norge
• Søppel langs kyst, elver og i norske byer kommer IKKE 

fra 6 elver i Asia

• Det dreier seg i all hovedsak om plast.



Hva mener vi? 

• Strengere oppfølging 
av 
forurensningsloven

• Næringslivet må få 
mer ansvar for egen 
forsøpling

• Fortsatt fokus på 
opprydning

Hva er løsningen? 

Hva kan dere 

gjøre? 
• Meld fra om 

saker til 

kommunen.

• Ryddeprosjekter.

• Ta med dere 

politikere og 

avisa når dere er 

ute å rydder.



Plast og gjenvinning

• Altfor lite plast blir faktisk 
gjenvunnet

• Er det egentlig vits å sortere 
eget avfall? 

• Plastproduksjonen øker og 
det gjør utslippene fra 
plastproduksjon og forbruk 
også. 

• Handler ikke bare om klima, 
forsøpling er ikke med i 
utregninga. 



Hva er løsningen? 

Hva mener vi? 

• Krav om økt 
utsortering til 
kommuner.

• Strengere krav til 
produsenter.

• Det må bli dyrere å 
sette ny plast på 
markedet.

• Først og fremst så 
må vi kutte 
forbruket! 

Hva kan dere 

gjøre? 
• Fortsett å sortere. 

• Etterspørre bedre 

løsninger.



Forbruk

• Økt produksjon vs økt 
resirkulering

• Plastproduksjonen er drevet av 
tilbud, ikke etterspørsel.

• Hvordan skal vi øke 
etterspørselen etter resirkulert 
plast når tilgangen på ny plast 
øker?

• Forbruksreduksjon må være 
førsteprioritet!



Hva er løsningen?

Hva mener vi? 

• Vi må kutte ut 
enkelte produkter

• Engangsplast har 
ikke noe i fremtiden 
å gjøre

• Handelen må kutte 
emballasje 

• Vi trenger en 
satsning på 
gjenbruksløsninger  

Hva kan dere 

gjøre? 
• Si ifra!

• Utfordre egen 

kommune til å 

lage en plan for 

hvordan de kan 

kutte plast.

• Plast og giftfrie 

barnehager.

• Aktivitetsmidler



Spørsmål og innspill.

• Har du innspill til vår plast-politikk eller en ide til et prosjekt på å 
forebygge plastforsøpling? 

• Ta kontakt! 

• Joakim Gulliksen, 98 00 56 08, jsg@naturvernforbundet.no

mailto:jsg@naturvernforbundet.no



