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Takk for støtten! 

 

Vi vil takke Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Miljødirektoratet og Plastreturs Miljøprosjekt for 

støtten som gjorde det mulig å jobbe videre med prosjektet “Plastjakten Hordaland” i 2018. 
 

 

 
 

Dette året har vi gjennomført fire opprydningsaksjoner: på flere store øyer utenfor Nautnes i Øygarden 

kommune, ved Sælenvannet, i Rabbarosen i Sotras skjærgård og på to steder på Osterøy. Vi har vært med å 

engasjere flere hundre frivillige til disse aksjonene, som har vært med på å rydde og kartlegge plast, og gi 

verdifull tilbakemelding på arbeidet vi gjør. Plast fra Osterøy har blitt samlet og sendt til MEPEX, som skal 

analysere det slik de har gjort med plasten vi samlet fra Lamøy i Askøy kommune i fjor. De har laget en 

midlertidig rapport over funnene de har gjort, som er tilgjengelig på nett . Den gir en status for Mepex’ 1

treårige prosjektet (2017-2019) for å kartlegge marint avfall fra strandryddeaksjoner.  

 

1 Et dypdykk i havet, MEPEX, 2018, http://bit.ly/et-dypdykk  
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Vi har spredd kunnskap gjennom Naturlig onsdag-møtene “Hvordan leve godt med mindre plast” i september 

og “Juleverksted” i desember, holdt foredrag for mellom annet flere videregående skoler, spredd informasjon 

gjennom nettsider og sosiale medier og arrangert besøk til BIR for frivillige hvor alle kunne stille spørsmål om 

plast og gjenvinningssystemet i Bergen. I samarbeid med Netlife Bergen har vi utarbeidet nettsiden 

plastjakten.no, et verktøy for å kartlegge plastforsøpling. Vi har også ansatt en medarbeider i november, som 

har jobbet med å kartlegge forskning på plast og biologisk nedbrytbare alternativer. Arbeidet med å lage en 

utstilling om plast som skal stå på Herdla museum er påbegynt. Dialog med Bergen kommune om utstilling i 

Bergen er påbegynt.  

 

Gode samarbeid er sentralt i prosjektet, og gjennom alliansen “Arven etter plasthvalen” fikk vi gjennomført en 

stor opprydningsaksjon og konferanse på Sotra 25. - 26. april 2018. Vi deltok på møter med arbeidsgruppen og 

var ansvarlig for programmet på konferansen. Konferansen ble direktesendt og er tilgjengelig på Facebook . Vi 2

har også fortsatt det gode samarbeidet med Bergen Omland Friluftsråd (BOF), lokallagene, Bergen kommune, 

Askøy kommune, MEPEX. Vi har også opprettet nye samarbeid med Clean Shores Global, Netlife Bergen, 

Herdla museum, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hordaland og Bergen og Hordaland Turlag. 

Naturvernforbundet i Trøndelag har også startet opp prosjektet Plastjakten i sin region. Vi har hatt kontakt 

med dem og delt erfaringer og gitt dem tilgang til alt trykt materiell og tilgang til nettsiden plastjakten.no.  

 

Vi har tilrettelagt for at frivillige selv kan gjennomføre gode initiativer, som opprydningsaksjon rundt 

Apeltunvannet og klesbyttedag for å fremme mindre forbruk. Vi har også blitt hentepunkt på Ryddeportalen, 

så alle som ønsker kan hente ryddesekker, hansker og infomateriell.  

 

I denne rapporten gir vi en nærmere beskrivelse av aktivitetene vi har gjennomført i Plastjakten Hordaland i 

2018, hvordan støtten til prosjektet har blitt benyttet, og planer for 2019. 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet Hordaland 

Bakgrunn 

Vi lærer stadig mer om plastforsøplingens omfang og alvorlighetsgrad, og i oktober 2018 kom den første 

studien som påviste mikroplast i mennesker . Vi vet fortsatt for lite om konsekvensene dette medfører, men 3

kunnskapen vi allerede har om hvordan plast i naturen utgjør en trussel for dyrelivet, gjør at plastforsøplingen 

nå anerkjennes som et av de største miljøproblemene i verden. 

 

Spesielt etter at gåsenebbhvalen på Sotra måtte avlives med magen full av plast, har engasjementet for å gjøre 

noe med plastproblemet økt - også i Naturvernforbundet. Høsten 2017 startet vi derfor opp prosjektet 

Plastjakten Hordaland. Prosjektets hovedmål er å bidra til å ta skrittet videre fra plastrydding til forebygging. 

Dette gjør vi i hovedsak gjennom å kombinere plastrydding med kartlegging av plasten vi finner og kildene, og 

å kartlegge biologiske nedbrytbare alternativer til den plasten som havner i naturen. Kunnskapen vi 

opparbeider gjennom prosjektet vil bidra til kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å hindre og forebygge 

tilstrømmingen av plast til naturen.  

 

Disse målene krever samarbeid mellom et mangfold av aktører, en stor frivillig innsats, holdningsskapende 

arbeid og formidling.  

2 Se del 1: https://www.facebook.com/2072368906123023/videos/2132536133439633/ og del 2: 
https://www.facebook.com/2072368906123023/videos/2132865783406668/  
3https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/22/microplastics-found-in-human-stools-for-the-first-t
ime  
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Mål 

Målet med prosjektet er å bidra til langsiktige, positive endringer i form av: 

 

A) Økt kunnskap og bevissthet om plastproblematikken i Hordaland, med overføringsverdi til resten 

av landet. 

B) Inngå samarbeid med relevante partnere og skape et nettverk av relevante aktører med utfyllende 

roller og kompetanse. 

C) Fremskaffe systematisert kunnskap om kildene til plastforsøplingen i Hordaland. 

D) Spore ansvarlige virksomheter og drive påvirkningsarbeid mot disse. 

E) Synliggjøre og fremme økologisk bærekraftige alternativer til plast, og spre kunnskap om hvordan 

enkeltpersoner, myndigheter og virksomheter kan bidra til forebygging av 

plastforsøpling. 

 

I 2018 hadde vi følgende delmål: 

 

1) Mobilisere frivillige og gjennomføre opprydningsaksjoner og workshop 

2) Gjennomføre konferansen “Arven etter plasthvalen”.  

3) Fortsette dialog med samarbeidspartnere og opprette nye samarbeid.  

4) Arbeide med plastjakten.no og tilgjengeliggjøre databasen 

5) Gjennomføre kampanjer 

6) Kartlegge tiltak som er gjort andre steder for å forebygge plastforsøpling 

7) Delta på relevante seminarer og møter  

 

 

Prosjektaktiviteter og måloppnåelse 

1) Mobilisere frivillige og gjennomføre aktiviteter 

 

I løpet av 2018 har vi gjennomført flere større opprydningsaksjoner og aktiviteter for frivillige, flere av dem i 

samarbeid med en rekke andre aktører. De vil bli presentert under i kronologisk rekkefølge.  

 

Minneseremoni for Plasthvalen | 18. januar 2018 

Naturvernforbundet Hordaland er en del av samarbeidsgruppen “The Plastic Whale Heritage” (“Arven etter 

plasthvalen”), som består av over 20 organisasjoner og foreninger. Gruppen fikk oppmerksomhet i NRK i fjor 

da den ble hyllet som “et historisk samarbeid” da det er første gang Naturvernforbundet og 

Miljøvernforbundet samarbeider . 4

 

4 https://www.nrk.no/hordaland/gar-saman-om-historisk-plastsamarbeid-1.13803683  
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Det første felles arrangementet i regi av “Arven etter plasthvalen”, var en minneseremoni for Gåsenebbhvalen 

på Sotra 28. januar, ett år etter at den måtte avlives på grunn av plasten i magen . Mange mennesker deltok 56

på seremonien som omfattet avduking av minneplate der hvalen ble funnet på Sotra, konsert, appeller og 

fakkeltog. Arrangementet ble omtalt av NRK og VestNytt. 

 

 

 

The Plastic Whale Heritage | Opprydningsaksjon i forbindelse med konferansen | 25. - 26. april 2018 

I 2018 gjennomførte Arven etter plasthvalen-gruppen en stor opprydningsaksjon og konferanse på Sotra 25. - 

26. april 2018. Det ble invitert gjester fra innland og utland og også skoleelever ble invitert til å delta. 

Arrangementet var fulltegnet og nærmere 200 personer deltok på opprydningsaksjonen og konferansen. 

Naturvernforbundet Hordaland hadde i tett samarbeid med Rune Gaasø i Clean Shores Global ansvar for 

konferanseprogrammet, som hadde et tredelt fokus: 1) The big picture - status for plastproblematikken både 

globalt og nasjonalt, 2) Plastic cleanup - hva gjøres for å fjerne plasten fra naturen, og 3) Zero vision - hvordan 

vi kan gå fra opprydning til forebygging. Konferansen ble direktesendt og opptakene kan ses på The Plastic 

Whale Heritages Facebook-side. 

 

 

 

5 https://www.vestnytt.no/magasin/i/P3yKl7/Valfartet-til-minneseremoni  
6 https://www.nrk.no/hordaland/ett-ar-etter-_plasthvalen_-dode_-_-den-har-vekket-oss-1.13888990  
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Rydding av øyer nordvest i Øygarden | Den store strandryddedagen | 5. - 6. mai  

Vi var med på å arrangere en større opprydningsaksjon av flere øyer nordvest i Øygarden. Området kan sees på 

NRK sitt program “Planet Plast” episode 1 . Det ligger rett ut mot havet og det ble funnet mye plast fra 8

fiskerinæringen og utenlandsk plast på disse øyene. I noen viker hadde det blitt fylt opp med søppel over en 

meter ned.  

 

På denne aksjonen samarbeidet vi med Bergen Omland Friluftsråd (BOF), Fjellvar, Øygarden kommun, Clean 

Shores Global og Frå vik til vik, Kenneth Bruvik og Tormod Magnesen. Lerøy og Rema 1000 ga gratis mat til 

frivillige, og Nautnes fiskevær ga gratis overnatting. Vi fikk også verdifull hjelp fra frivillige fra Øygarden som 

stilte opp med båt og fraktet frivillige ut til øyene. Vi talte 41 påmeldte, men det var også mange lokale som 

deltok og ryddet på denne dagen, så til sammen var vi nærmere 100. Noen frivillige var også med på dag nr. to 

og ryddet videre. På den første dagen fikk vi også besøk av kunstneren Helene Mari Lindebø som gjorde en 

performance blant strandrydderne. Hun er en del av kunstgruppen “Ninjas of Bergen” som hele året har gjort 

en rekke stunts hvor plastbruk og forbruk problematiseres.  

 

7 Foto: Sverre Stakkestad. 
8 https://tv.nrk.no/serie/planet-plast/sesong/1/episode/1  

Bryggen 23, Jakobsfjorden 4. etasje, 5003 Bergen | 55 30 06 60 
hordaland@naturvernforbundet.no | naturvernforbundet.no/hordaland 

 

- 6 -  

https://tv.nrk.no/serie/planet-plast/sesong/1/episode/1
mailto:hordaland@naturvernforbundet.no


 

 

Årsrapport 2018 | Plastjakten Hordaland  

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggen 23, Jakobsfjorden 4. etasje, 5003 Bergen | 55 30 06 60 
hordaland@naturvernforbundet.no | naturvernforbundet.no/hordaland 

 

- 7 -  

mailto:hordaland@naturvernforbundet.no


 

 

Årsrapport 2018 | Plastjakten Hordaland  

__________ 

 

 

Apeltunvannet | Den store strandryddedagen | 5. - 6. mai 

En av våre frivillige ønsket å rydde i sitt nærområde i Bergen, så vi hjalp han med å spre info i våre kanaler og 

ga han hansker og sekker. 13 frivillige deltok og ryddet 32 sekker med haug med skrot. På dag nr. to var de seks 

frivillige som plukket ti sekker. De fikk oppslag i Fanaposten. 

 

 

 

Dronekurs i Granvin | 27. mai 

I fjor investerte vi i en drone, en Mavic pro. Dronen krever ikke sertifisering eller kurs, men vi ønsket å sikre oss 

at flere av våre frivillige var kunne operere den trygt, og inviterte derfor til kurs i Granvin. Vi engasjerte 

Leif-Kåre Havås, som har brukt drone til filming i en årrekke. Han ga alle innsikt i regelverk og sikkerhet, 

hvordan man planlegger og gjennomfører en dronetur og viste oss hvordan den brukes i praksis. Det var 

nydelig vær i Granvin og alle 11 fikk fly. Alle som deltok på kurset fikk pilotkurs, som utstedes av UAS Norway 

hvor vi har droneforsikring. Flere av de frivillige har lånt dronen for å øve seg på filming og det er også tatt 

flere videoer av naturområder i Hordaland. Når de frivillige har fått øvd seg nok til at de er komfortable med å 

bruke dronen, vil vi bruke den til å dokumentere opprydningsaksjoner og forsøplede områder der forholdene 

ligger til rette for det. 
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Opprydningsaksjon langs Sælenvassdraget, Bergen | 13. juni 

I år som i fjor har vi samarbeidet med MEPEX, som har brukt plasten vi har ryddet i sine analyser av 

plastforsøplingen i Norge. I år fikk vi beskjed fra dem om at de ønsket mer plast funnet ved elver og ferskvann. 

Vi hadde fått tips om at det var søppel langs Sælenvannet, så vi inviterte frivillige til å rydde dette området en 

ettermiddag. 20 frivillige møtte opp, pluss kunstgruppen Ninjas of Bergen som vakte oppsikt blant tilfeldig 

forpasserende. Vi fant ut at skråningen ned til Sælenvannet var brukt som dumpeplass for skrot, for det vi fant 

var ikke typisk søppel som tas med vinden. Vi fant en tv, sykkel, gamle tepper, metalltønne, i tillegg til masse 

annet plastskrot.  

  

 

 

 

Åpent møte om plast, Bergen | 5. september 

“Naturlig onsdag” er en månedlig møteserie som vi arrangerer den første onsdagen i måneden, og i september 

inviterte vi ulike mennesker som fikk fortelle om plast. Vi fikk besøk av forsker Puja Thiel, som brenner for 

bærekraft og som over flere år har utviklet en zero-waste livsstil. Hun delte sine erfaringer med å leve plastfritt 

på godt og vondt, viste smarte og enkle løsninger for en plastfri livsstil, og fortalte om zero-waste fra et 

vitenskapelig perspektiv. Hilde Øvreeide er en av ildsjelene som startet opp butikken Råvarene  hvor kunder 9

kan få kjøpe produkter uten - eller med mindre  - plast enn vanlig. Sondre Hilmar Hopen Eliasson er 

doktorgradsstipendiat i kjemi ved UiB og introduserte det tverrfaglige prosjektet µAlgae. Han har regnet på 

hvordan  mikroalger mest effektivt kan absorbere og lagre karbondioksid som fett, slik at det kan bli en ny type 

råstoff til plast. I stedet for å lage plast av fossilt materiale kan det i fremtiden lages ved å binde CO2 fra luften 

gjennom alger.   

9 http://raavarene.com/  
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Opprydningsaksjon langs elver på Osterøy | 20.-21. oktober  

 

 

Vi ønsket å gjennomføre en større aksjon til og var på utkikk etter et forsøplet område langs en elv eller vann, 

som var i nærheten av Bergen. Vi brukte karttjenesten “Ryddeportalen” til Hold Norge Rent for å finne et 

passende sted. Der så vi at det var flere passende områder, og dessuten var det et hotell på øya som kunne gi 

oss en gunstig pris for mat og overnatting. Det var også viktig for oss at det var et sted vi måtte overnatte. 

Grunnen til det er at vi ser vi har fått mest utbytte av turer hvor vi reiser lenger for å rydde. De frivillige deltar 

lenger på opprydningsaksjonen, blir godt kjent med hverandre og vi mulighet til å ha workshop hvor vi får 

nyttige tilbakemeldinger fra dem. Vi ser at slike turer er med på å bygge opp fellesskap hvor frivillige deler 

erfaringer, holdninger og blir oppfordret til å engasjere seg mer.  Etter opprydningsaksjonen og middag på 

lørdagen inviterte vi alle til å diskutere ulike spørsmål i mindre grupper. Vi spurte dem om hvordan nettsiden 

plastjakten.no fungerte og hva som burde forbedres, hvordan all bildedokumentasjonen av plastfunn og 

frivillige burde brukes, og ideer til kampanjer. 22 frivillige meldte seg på og deltok på opprydningsaksjonen. 

Den første dagen ryddet vi langs Loneelva og den andre dagen ryddet vi langs elva som går ned langs Tepstad, 

nord på øya. Vi hadde gjort befaring i forkant, så vi visste at det var nok av skrot langs disse elvene. Den første 

dagen fikk vi plukket mye, men den andre dagen var dessverre mye av søppelet tatt med elva. Ut fra hvordan 

graset lå kunne vi se at elva må ha vært oversvømt. I disse områdene fant vi en villfylling med avfall fra en 

industribedrift, samt en god del avfall fra jordbruk. Avfallet fra denne opprydningsaksjonen ble hentet og 

analysert av Mepex, med god hjelp fra BIR og BOF til logistikk og mellomlagring. 
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Besøk til BIR | 13. november 

BIR er det største renovasjonsselskapet i Hordaland og mange lurer på hvor søppelet blir av. Vi inviterte derfor 

til et besøk hos BIR, hvor de frivillige fikk høre hvordan søppelet samles inn, hvor det sendes og hvordan 

forbrenningsanlegget deres fungerer. De fikk stille spørsmål direkte og kikke inn i anlegget. Det var 18 

påmeldte.  
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Juleverksted | 5. desember 

Vi arrangerte et juleverksted på Krohnhagen kafé og veksthus fra kl 18-21 for å inspirere til å lage miljøvennlige 

gaver, kort og innpakning. Ca. 40 møtte opp og lagde spiselige gaver, deodorant, julekrans og sydde bærenett 

og omslag til PC/mobil. Vi hadde flere bord hvor man kunne pakke inn gavene og lage julekort. Vi serverte 

klementiner, suppe, gløgg, kaffe og pepperkaker. Alt var gratis.  

 

 

Bryggen 23, Jakobsfjorden 4. etasje, 5003 Bergen | 55 30 06 60 
hordaland@naturvernforbundet.no | naturvernforbundet.no/hordaland 

 

- 12 -  

mailto:hordaland@naturvernforbundet.no


 

 

Årsrapport 2018 | Plastjakten Hordaland  

__________ 

 

 

2) Gjennomføre konferansen “Arven etter plasthvalen” 

 

 

 

Konferansen “The Plastic Whale Heritage” ble arrangert etter en hel dag med opprydding. Det todagers 

arrangementet var fulltegnet med nærmere 200 deltakere til sammen. Konferansier var Sky News sin reporter 

Thomas Moore. Vi var ansvarlige for programmet på konferansen, som var delt i 3 deler. Det inneholdt 

følgende:  

Del 1) The Big Picture. Hold Norge Rents Malin Jacob, FNs Champion of the Earth, Afroz Shah fra India, Sorcha 

Cantwell fra Skottland, gullklypa-vinner Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet, Marte Haave fra UNI 

Research og Eirik Oland fra Grønt Punkt/Handelens miljøfond.  

Del 2) Plastic Clean-Up med foredrag av miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, Endre Tvinnereim fra 

Norsk medborgerpanel, og Amalia-Louise Miniggio som driver prosjektet “Amalia plukker opp”.  

Del 3) Zero Vision med foredrag fra Johannes Daae fra OsloMET, Thor Øivind Jensen fra UiB, BaKo, Kristin 

Syverud fra RISE PFI, og Susanne og Anette Basteviken som sammen kaller seg Radical Broccoli. 

 

Konferansen ble sendt direkte på Facebook og ligger tilgjengelig for alle på siden til The Plastic Whale Heritage
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3) Fortsette dialog med samarbeidspartnere og opprette nye samarbeid  

Gode samarbeid er sentralt i prosjektet, og gjennom alliansen “Arven etter plasthvalen” fikk vi som det er 

beskrevet over gjennomført en minneseremoni for plasthvalen og en stor opprydningsaksjon og konferanse på 

Sotra 25. - 26. april 2018. Vi deltok på møter med arbeidsgruppen og var ansvarlig for programmet på 

10 Se del 1: https://www.facebook.com/2072368906123023/videos/2132536133439633/ 
Se del 2: https://www.facebook.com/2072368906123023/videos/2132865783406668/  
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konferansen. Konferansen ble direktesendt og er tilgjengelig på Facebook .  Vi er fortsatt en del av dette 11

samarbeidet og har i året som er gått fått tettere samarbeid med Rune Gaasø og Clean Shores Global, som er 

en sentral samarbeidspartner i “Arven etter plasthvalen”. Det er ønske om å arrangere en ny konferanse i 2020 

og vi ønsker å være sentral også i dette arbeidet.  

 

Vi har også fortsatt det gode samarbeidet med Bergen Omland Friluftsråd (BOF) og har samarbeidet om 

opprydningsaksjoner og delt informasjon. Vi har vært i kontakt med BIR om henting av avfall og MEPEX om 

analyse av plast. Vi har også vært i dialog med Bergen kommune, Askøy kommune, Øygarden kommune, 

Fjellvar.  

 

Lokallagene våre har blitt oppfordret til å arrangere opprydningsaksjoner, og særlig lokallaget på Askøy har 

engasjert seg for flere opprydningsaksjoner, både over og under vann. De har gjennomført ryddeaksjoner 21. 

april på Herdla, under midtsommerfesten i Strusshamn 23. juni i samarbeid med Askøy dykkerklubb, 16. 

september på Kleppestø kai i samarbeid med en rekke andre. 11. november arrangerte lokallaget til 

søndagsmiddag med foredrag om den grønne øya, dyrelivet og utfordringene med plastforurensningen. Også 

lokallaget vårt på Voss har gjennomført en egen opprydningsaksjoner som de har gjort i en årrekke, og 

lokallaget vårt i Kvam er også interesserte i å gjennomføre slike arrangementer. 

 

Vi har også opprettet nye samarbeid med Netlife Bergen om utviklingen av plastjakten.no. De har også hjulpet 

oss i arbeidet med en kampanje om “regifting” før jul. Vi har gått i dialog med Herdla museum, Bergen og 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) om utstilling i det offentlige rom. Det er allerede planlagt en utstilling på 

Herdla museum som skal stå klar før strandryddeuka, og som vil være brukes aktivt i museets formidling av 

plast for skoleklasser og andre besøkende.  

 

Naturvernforbundet i Trøndelag har også startet opp prosjektet Plastjakten i sin region. Vi har hatt kontakt 

med dem i året som har gått, delt erfaringer og gitt dem tilgang til alt trykt materiell og tilgang til nettsiden 

plastjakten.no. De har gjennomført flere ryddeaksjoner, begynt å bruke plastjakten.no til kartlegging og 

arrangert en miljødag 1. desember med tema plast og hvordan vi kan minske plastforbruket .  12

 

 

4) Arbeide med plastjakten.no og tilgjengeliggjøre databasen 

Det har blitt inngått kontrakt med Netlife Bergen som har hjulpet oss med å lage nettsiden. Nå er det mulig for 

hvem som helst å laste opp bilder av plast de finner i naturen inn i vår databse. Dette kan gjøres rett fra mobil 

eller på pc uten å måtte logge seg inn. Man kan laste opp fem bilder samtidig og legge inn informasjon om hvor 

plastfunnet er gjort. Dersom man ønsker det, kan man få en bruker og laste opp flere bilder og selv legge inn 

mer informasjon om bildene. Vi har også gjort det mulig for folk å laste opp bilder av det de mener er 

unødvendig plast på produkter de ser i butikken, samt tips til produkter som er gode erstatninger til plast. 

Databasen av plastfunn i naturen (og unødvendig plastbruk i  butikk) er tilgjengelig for alle. Man kan sortere 

funn ved å søke fritt eller velge type plast eller merkevare. Funnene kan så eksporteres til excel. Funn hvor det 

er lagt inn lokasjon, dukker opp i et kart. Vi har også testet siden og fått frivillige til å teste den på 

opprydningsaksjoner. Det er også skrevet noen inspirerende artikler, samt informasjon om prosjektet. Vi har 

fått mange gode tilbakemeldinger fra frivillige og samarbeidspartnere, som vi vil ta med oss til 2019 når siden 

skal forbedres.  

 

11 Se del 1: https://www.facebook.com/2072368906123023/videos/2132536133439633/ og del 2: 
https://www.facebook.com/2072368906123023/videos/2132865783406668/  
12 https://www.facebook.com/events/2213389395574926/  
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5) Gjennomføre kampanjer 

Vi har laget fremsnakket “plogging”, en treningstrend som går ut på å plukke søppel mens man jogger. 

Plogging-video, spredning. Vi fikk oppmerksomhet om dette i NRK Hordaland   og laget også en egen 13

videosnutt  som ble delt i sosiale medier.  14

 

 

Også delt med Bedriftsidretten som la den på sin side. Per dags dato har vi registrert følgende resultater på 

videoen:  

Instagram: 52 liker, 1 kommentar, 2 lagret, 3 profilbesøk, rekkevidde: 338.  

Facebook: 68 liker, 2 hjerte, 2 kommentarer, 9 delinger, 2316 personer nådd, 1036 videovisninger. 81 

reaksjoner, kommentarer og delinger. . Antall minutter sett: 276. 3-sekunders videovisninger: 1036. 

10-sekunders videovisninger: 409. Gjennomsnittlig visningstid for video: 0:07.  

YouTube: 136 visninger, 0 liker, 0 delinger.  

 

På tampen av året har vi hatt en workshop med Netlife Bergen om ny kampanje, og vi landet på å skape litt 

blest rundt “regifting”. Det å gi brukte gaver videre. Vi holdt et innlegg om fenomenet på Pecha Kucha i Bergen 

16. november , og fikk innlegg på trykk i BT  og BA . 15 16 17

13 https://www.nrk.no/hordaland/naturvernforbundet-jublar-over-ny-treningsform-1.13972005  
14 https://www.facebook.com/naturvernforbundet.hordaland/videos/2125703977444871/  
15 https://www.facebook.com/events/309352676534232/  
16 https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/7lzoAK/-Ah-Sa-du-regifter  
17 Ta jula tilbake frå stress og kjøpepress, BA, 11.desember 2018.  
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Vi har begynt opptak av tips til hvordan man kan redusere plastforbruk, og disse vil redigeres og spres på 

nyåret.  

6) Kartlegge tiltak som er gjort andre steder for å forebygge plastforsøpling 

I november ansatte vi Sadaf Ghorbani midlertidig for å begynne arbeidet med å samle forskning på materialer 

som kan erstatte plastprodukter, sammenstille ulike tiltak for å forebygge plastforsøpling og gi innspill til 

utstillingen vi skal lage på Herdla museum. Dette er hun godt i gang med, og arbeidet vil hun fullføre januar 

2019. Artiklene hun skriver vil publiseres på naturvernforbundet.no/hordaland, plastjakten.no. Vi vil også 

forsøke å spre kortfattede artikler i norske medier.  

 

7) Delta på relevante seminarer og møter 

- Hold Norge Rent-konferansen (3 ansatte deltok) 

- The Plastic Whale Heritage (2 ansatte og en praksisstudent deltok).  

- Arbeidsmøter med arbeidsgruppen “Arven etter plasthvalen”.  

- Fellesmøte med BIR, Bergen kommune og Clean Shores Global hvor prosjektet ble presentert.  

 

Øvrige aktiviteter 

I tillegg til aktivitetene som beskrevet over, har vi også: 

● Presentert Plastjakten for Vestlandsrådet (fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 

Hordaland og Rogaland) på møte om marin forsøpling 4. januar 

● Presentert Plastjakten på foredragsaften på Herdla i regi av NOF Hordaland 

● Deltatt i Norge Nå på NRK 3. mai i forbindelse med strandryddeuken 

● Holdt foredrag om plast for Kvinnherad videregående skole 5. juni 

● Holdt foredrag om plast for Osterøy videregående skole 24. oktober 
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Planer for 2019 
I 2019 fortsetter vi arbeidet med å kombinere opprydningsaskjoner med kartlegging, samt 
kunnskapsinnhenting og formidling. Dette vil vi gjøre gjennom å fortsette å mobilisere frivillige i ulike deler av 
Hordaland til å bidra i arbeidet med opprydding og kartlegging av plastavfall, både gjennom 
opprydningsaksjoner vi arrangerer i samarbeid med andre aktører, og gjennom å oppfordre folk til å plukke og 
kartlegge på eget initiativ. I tett samarbeid med Naturvernforbundet sentralt vil vi planlegge og gjennomføre 
holdningsskapende kampanjer. Videre vil vi i samarbeid med de andre aktørene i Arven etter plasthvalen 
starte planleggingen av en ny Plastic Whale Heritage konferanse i 2020, videreutvikle og spre plastjakten.no, 
fortsette planleggingen av en kampanje/utstilling i det offentlige rom i Bergen, åpne utstilling på Herdla 
museum, og fortsette arbeidet med kunnskapsinnhenting og formidling.  

 

 

Følg oss!  
Søk etter plastjakten på Facebook, Instagram, YouTube og Twitter.  

Registrer dine plastfunn på plastjakten.no.  
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