Levende Hav
Nasjonalt tiltak mot marin forsøpling

Marin forsøpling
Havene og strendene fylles av plastsøppel og forskere har anslått at det i 2015 vil være mer
plast enn fisk i havet.
Norges kyst har en konsentrasjon av plast og annet søppel som er 12 ganger større enn
verdensgjennomsnittet. Dette henger sammen med flere forhold, både vår egen virksomhet
langs kysten, og søppel som kommer til Norge med havstrømmene.
Mer enn 80% av forsøplingen langs Norges kyst kommer fra havrelaterte næringer med
fiskeri og oppdrett i spissen, og omtrentlig 50% av kildene er norske. Nært store byer og
tettsted er mengden av søppel fra privat forbruk større, mens i de mest øde områdene
domineres avfallet av tau, fiskegarn, bøyer og garnkuler.
Situasjonen er alvorlig. Mengden plast som kommer på avveie øker fra år til år, proporsjonalt
med at forbruket av plastprodukter og emballasje både i Norge og resten av verden fortsatt
øker, til tross for den kunnskapen vi har i dag.

Nasjonalt tiltak mot marin forsøpling - Hva skal til for å redde havet?
De siste årene har fokuset på marin forsøpling økt og vi tror de fleste i Norge har hørt om
Plasthvalen fra Sotra og har fått med seg at det er mye plast i havet.
Marin forsøpling har fått stor plass i politikken og i mediene, og flere fond og støtteordninger
har blitt opprettet, samtidig som miljøvernorganisasjonene har etablert en rekke tiltak.
Men likevel - fortsatt er bare en liten brøkdel av kystlinjen ryddet, og tilfanget av søppel på
avveie fra enkelte bransjer og industrier er økende.
Vi må med andre ord tenke større og lengre, for å snu utviklingen, og for å redde havet.
1. HOLDNINGSSKAPENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
Forsøplingen må stanses ved kilden. Det må gjennomføres mer omfattende
informasjons- og holdningsskapende arbeid, rettet direkte mot de bransjene som
forsøpler mest, og mot barn og unge.
2. OPPRYDDING
For å effektivisere oppryddingen langs Norges kyst, må ryddingen profesjonaliseres.
Det betyr blant annet at de som rydder må ha tilgang til egnet utstyr og kompetanse,
også for de vanskelige og utilgjengelige områdene, og at man må utvikle
logistikksystemer som kan håndtere innsamlet avfall fra de ytterste holmer og skjær,
og inn til avfallsmottakene.

LEVENDE HAV
Flytende miljøsenter og støtte for strandrydding
Initiativtakerne bak Levende Hav er Norges Miljøvernforbund og foreningen In The Same
Boat, som hver for seg har flere års historie med strandrydding.
Gjennom Levende Hav har initiativtakerne, sammen med et tjuetalls samarbeidende aktører,
startet oppbyggingen av en nasjonal støttefunksjon for både profesjonell og frivillig
strandrydding.
Målet er å tilby en omfattende og komplett “verktøykasse for strandrydding”, i form av
tjenester og utstyr som gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å rydde strender, både ideelle
organisasjoner, enkeltpersoner og profesjonelle aktører.
Sentralt i tilbudet er:
- Teknisk støtte (båter og utstyr) til ryddeaksjoner
- Logistikktjeneste, henting av depot fra egne og andres ryddeaksjoner
- Utlån av lettere utstyr (kajakk, lettbåter, m.m.)
- Hjelp til organisering av aksjoner
For full utnyttelse av disponibel kapasitet i båter og utstyr, vil våre flytende miljøsenter være
bemannet med langtidsfrivillige, som utfører rydding på spesielt utilgjengelige steder
(profesjonell rydding) de dagene man ikke utfører tjenester for andre.
Tilbudet skal være gratis for frivillige, men vi ser for oss at bedrifter som benytter seg av
tilbudet skal bidra økonomisk.

BAKGRUNN OG BEHOV
Bare ca. 20% av Norges kystlinje er ryddet. Fortsatt gjenstår store områder, som rett og slett
er utilgjengelige uten spesialtilpasset utstyr og tyngre kompetanse. Dette gjelder spesielt
værharde og øde områder, hvor man må frakte mannskap og søppel over store avstander
og åpne havområder. Det gjelder også områder med utfordrende topografi.
Ryddelag og organisasjoner som ikke driver med rydding på heltid, har pr. i dag begrenset
tilgang til det nødvendige utstyret som kreves for å rydde de vanskelige områdene. Det må
være et stort omfang på prosjektene, før det kan forsvares å ta investeringene som kreves i
tyngre og spesialtilpasset utstyr.
Det har i mange områder også vært vanskelig for frivillige å frakte og levere fra seg avfall på
en enkel måte, både på grunn av manglende mottakstjeneste, og fordi avfallets volum og
egenart har utgjort en risiko for skade/slitasje på private fritidsbåter.
BÅTER OG UTSTYR
En viktig del av Levende Hav er derfor en logistikktjeneste med tilpassede arbeidsbåter og
lettbåter, designet for landgang både på sand (grunne farvann) og på berg i relativt grov sjø.
Det finnes få eller ingen slike fartøy som er dedikert til strandrydding i dag, men lignende
fartøy brukes av enkelte havnevesen og friluftsråd, og selvsagt av marinen og kystverket.
Våre arbeidsbåter vil fungere både for frakt av mannskaper og for logistikk av søppel mellom
midlertidige depot eller inn til mottak.

MOBILITET
For å dekke hele den delen av kystlinjen der det er hensiktsmessig å jobbe fra sjøen ser vi
for oss å bygge opp tilbud i inntil 5 regioner, med hver sin omreisende base:
-

Oslofjorden og Skagerrak
Vestlandet sør for Stadt
Sunnmøre og Vestlandet nord for Stadt
Helgeland og opp til Lofoten
Vesterålen, Troms og Finnmark

Vårt faste mannskap og langtidsfrivillige vil bevege seg rundt i sine regioner, slik at man i
perioder på 1-2 uker jobber ut fra lokasjoner der det er store forekomster av herreløst avfall.
Eksempelvis vil man på Helgeland kunne ligge en uke om gangen på stedene Lovund,
Træna, Sleneset, Lurøy, Nesna, Rødøy, Sandnessjøen, Brønnøysund, Vega, Dønna og
Herøy, samt en rekke uthavner.
Og slik går det på rundgang, slik at alle som bor i regionen med et visst intervall kan være
med på en lokal aktivitet i skjærgården.
Hver base vil bestå av en boligbåt, fortrinnsvis seilbåter på inntil 50 fot med 10-11
sengeplasser, og en arbeidsbåt i størrelse 23-35 fot.

BOLIGBÅTER
Det faste mannskapet og langtidsfrivillige bor i “boligbåter”, fortrinnsvis seilbåter, som er
rimelige i drift og samtidig tydelige symboler for bærekraft. Disse vil også ligge i uthavn, i
perioder man jobber lenger vekk fra tettstedene.
In The Same Boat har allerede erfaring fra to sesonger, 2017 og 2018, med langtidsfrivillige
og tilsvarende operasjoner. Ungdom fra 18-25 år har reist fra hele verden til Norge, for egen
regning, for å være frivillig ryddemannskap, gjerne i 4-12 uker, men noen ganger også for
enda lengre perioder.
Denne typen dugnadsbasert arbeidskraft vil være en sentral del av bemanningen for
Levende Hav, og er en viktig ressurs med tanke på utnyttelse av kapasitet i båter og utstyr.
De langtidsfrivillige forplikter seg til 25 timer arbeid pr. uke, i bytte mot kost og losji, og vil
også jobbe med rydding og logistikk de dagene man ikke har aktiviteter med lokale frivillige.
Se film om In The Same Boats operasjoner:
https://www.facebook.com/inthesameboat.no/videos/353925615171935/

MILJØDRONNINGEN - RYDDEHOTELL, MOBILISERING OG LOGISTIKK
Mange av områdene man skal jobbe i ligger langt fra naturlige knutepunkter for levering, selv
med store arbeidsbåter.
For å effektivisere logistikken vil vi derfor lagre innsamlet plastavfall i depot som hentes av
Miljødronningen.
Miljødronningen vil ha med mannskap med erfaring innen strandrydding og
arbeidsbåter/lettbåter som gjør det mulig å frakte avfallet ut fra depotene, også der det ikke
finnes dypvannsbrygger eller naturlig ankringsmulighet innen kranens rekkevidde.
Dette er arbeid som mange steder ikke er mulig å gjøre effektivt med ordinære lastebåter, da
det ikke finnes utstyr og metoder for å løfte avfallet fra land og ombord, der det ikke er
dypvannsbrygger.
Samtidig vil Miljødronningen fungere som “ryddehotell” for langtidsfrivillige, som bor ombord
for lengre perioder, og hjelper til med rydding, sjauing i forbindelse med henting av depot, og
annet forefallende arbeid.
Miljødronningen er også utstyrt med konferansefasiliteter for inntil 60 personer, og det vil
holdes informasjonsmøter, workshops og seminar i havnene som besøkes.

AMBISJON OM 2000 TONN PR. ÅR
Basert på erfaringene fra 2017, 2018 og første kvartal 2019 har vi regnet ut at vi med full
bemanning og utstyr i 5 regioner, vil kunne rydde så mye som 500 tonn avfall pr. år med
eget mannskap og langtidsfrivillige og samtidig hente inn depot tilsvarende 6-700 tonn, dvs.
inntil 1.2 millioner kilo strandsøppel.
Dette tallet er basert på et gjennomsnitt av antall kilo ryddet pr. person fra ca. 500
ryddeaksjoner og økt med 20%. Det er regnet med et gjennomsnitt på 8 langtidsfrivillige i
produksjon pr. dag pr. region gjennom 8 effektive måneder i året.
Den totale kapasiteten for logistikken, betjent av Miljødronningen og våre større
arbeidsbåter, har samtidig en samlet kapasitet på mer enn 2000 tonn pr. år.
For å utnytte denne kapasiteten fullt ut vil vi være avhengig av at den totale mobiliseringen
er høy, og at vi også håndterer logistikk for andre aktører som driver med rydding, eller at vi
selv utvider vår ryddekapasitet ytterligere. Dette er muligheter som vil åpne seg som en følge
av gode resultater fra TV-aksjonen.
Vi mener frivillighet og initiativ fra andre organisasjoner er svært viktig, og vi vil derfor gjøre
terskelen så lav som mulig for at andre skal kunne benytte tilbudet vårt. På den måten øker
vi også effektiviteten og volumet fra andre organisasjoner, som p.t. ikke har gode nok
logistikkløsninger.

PLATTFORM FOR HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID OG INNOVASJON
Utover å effektivisere ryddearbeidet langs kysten, ønsker vi også at vår tilstedeværelse og
våre båter skal bli et samlingspunkt for dialog og holdningsskapende arbeid.
MS Miljødronningen vil arrangere større seminar og konferanser og invitere ombord
skoleklasser, mens seilbåtene som reiser rundt innenfor sine regioner vil åpne for publikum i
mindre grupper og være tilstede på festivaler og lokale arrangement.
Vi vil fortsette å besøke skoler og bedrifter, ikke bare for å informere om vårt tilbud, men
også for å spre kunnskap og inspirasjon.
Tilfanget av kunnskap ute i felt er formidabelt, og vi ønsker selvsagt å dele våre erfaringer
med omverdenen, for å skape grunnlag for innovasjon og utvikling.
I dialog med Mepex Consult AS ønsker vi å fortsette og utvikle gode rutiner for
dokumentasjon og rapportering, fortrinnsvis basert på etablerte og anerkjente metoder.
Vi vil koordinere vår rapportering med Mepex 2-årige prosjekt med tilskudd fra
Miljødirektoratet, som gjennomføres i samarbeid med HNR, og samordne våre metoder for
registrering, slik at de kan inngå i en større nasjonal beregning av sammensetning, kilder,
mv av marint avfall.
I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å dokumentere funn ute i felt, mens i andre tilfeller
og for spesielle typer avfall, kan det være hensiktsmessig å gjøre sortering og veiing ved
depot eller mottak. Vi vil også fortsette å sende utvalg av innsamlet avfall til Mepex for
analyse, slik vi har gjort i 2018.

FULLSKALA UTPRØVING AV LOGISTIKK PÅ HELGELAND, VÅREN 2019
Å skalere opp tilbudet Levende Hav til full skala er krevende, og vi har valgt å gjennomføre
en testperiode med alle ledd i logistikken i drift på Helgeland første halvår 2019.
Resultatene så langt er overraskende positive. I løpet av de første fire ukene i prosjektet, er
mer enn 150 strender i området ryddet, og det er gjort aktiviteter med et titalls skoler.
Lanseringsfilmen som informerer om at alle som vil kan rydde, og sette igjen søppelet i
depot, slik at det kan hentes av Levende Hav, er delt mer enn 500 ganger og sett av mer
enn 100 000 mennesker.
Målet er at flest mulig skal få mulighet til å besøke et miljøsenter og delta på:
- Strandrydding og aktiviteter ute i skjærgården
- Seminar/kurs, marin bærekraft, plastens kretsløp og kildesortering
- Deltakelse i folkeforskning om plast/mikroplast
- Opplevelse/teambuilding relatert til verdien av et rent hav
Prioriterte målgrupper er:
- Skoler, unge og barn
- Mennesker som jobber på havet (fiskeri, oppdrett, shipping, m.m.)
- Mennesker som jobber i bransjer med høy risiko for forsøpling
Ved at vi oppsøker målgruppene der de er, i sitt lokalmiljø, blir terskelen for å delta svært lav.
De havrelaterte næringene står for mer enn 80% av plastforurensningen langs Norges kyst,
og vårt mål er at alle som jobber i fiskeri- og oppdrettsnæringen, skal ha vært deltaker på et
av våre seminarer og ryddeaksjon i løpet av prosjektet varighet.
Profesjonelt mannskap og kapasitetsutnyttelse
Levende Havs baser vil være bemannet av en ansvarlig skipper for hver båt, en faglig
ansvarlig vert/leder, og et mannskap av langtidsfrivillige ungdommer fra hele verden, som
jobber med vedlikehold og drift av båter, ryddeaksjoner og logistikk, og samtidig bistår i
informasjonsarbeidet.
På dager der det ikke er aktiviteter med gjester, vil det faste mannskapet og langtidsfrivillige
jobbe med strandrydding på spesielt vanskelig tilgjengelige områder, slik at kapasiteten for
strandrydding blir utnyttet maksimalt, og slik at man også får ryddet områder der
skoleklasser og andre lokale frivillige ikke kommer til.
Vi forventer å samle inn en stor tonnasje plastavfall, men vi tror at aktivitetene våre langs
kysten er med på å etablere holdninger som vil forhindre langt større mengder søppel i å
havne i havet, enn det vi faktisk rydder opp.

AKTØRENE BAK
Norges Miljøvernforbund
Norges Miljøvernforbund(NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble
stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF har aktive medlemmer og
nærmiljøgrupper over hele landet, og vi har regionskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo.
Vi er en av Norges mest aktive frivillige organisasjoner innen miljøvern, og arbeider utrettelig
med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Mye av den første tiden har gått på å skaffe oss et stødig apparat med moderne utstyr.
Dermed kan vi arbeide stabilt, uavhengig og uangripelig med det vi vil; Aktiv, effektiv og
pågående miljøvernsarbeid.
Vi arbeider direkte mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder for å bedre verne
om vår felles arv, naturen.
Vårt arbeid mot marinforsøpling består i dag av opprydning, opplæring og samhandling.
Dette innebærer at vi hvert år driver flærne aksjoner for å rydde strender langs hele kysten
frie for plast, samtidig som vi driver undervisning og bevisstgjøring for å redusere mengden
som tilføres. Hovedfokuset vårt, i tillegg til å få ryddet mest mulig plast, er å engasjere mest
mulig mennesker til å delta og rette et fokus på problemet som nå omgår oss på alle kanter.
Først når folk deltar og får ta i problemet får de eierskap til det. Holdninger endres da raskt,
både hos barn og hos voksne. Det er først når holdningene endres og engasjement i folket
oppstår, at handlingsrommet for myndigheter endres og politiske grep blir tatt. Vi vil derfor ha
med oss så mange som mulig.

In The Same Boat
Opprinnelig var In The Same Boat et prosjekt for strandrydding med private initiativtakere,
men høsten 2017 ble prosjektet registrert som en forening.
In The Same Boat rekrutterer langtidsfrivillige fra alle verdensdeler, som flyr til Norge for
egen regning, og rydder strandsøppel 25 timer eller mer pr. uke, i bytte mot kost og losji på
foreningens seilbåter.
Seilbåtene er svært effektive “ryddehotell”, og flytter seg dit det er arbeid og prosjekt med
vindkraft, og er således også symboler for økologi og bærekraft.
Foreningen disponerer også arbeidsbåter i forskjellige størrelser, som egner seg for å flytte
mannskaper rundt i skjærgården, og til å frakte søppel inn til mottak eller større depot, som
kan hentes av Miljødronningen.

I skrivende stund har In The Same Boat en venteliste på mer enn 900 unge voksne i alderen
18-25, som vil til Norge for å rydde strandsøppel. De fleste er ombord i 4-8 uker, men noen
er også lengre.
Alle som kommer får en grundig opplæring i sikkerhet og det grunnleggende de trenger av
sjømannskap og kunnskap og avfallshåndtering.
De langtidsfrivillige ungdommene deltar også i stor grad med informasjonsarbeid i
skoleverket, og gjennomfører seminar og workshops for alle klassetrinn.
In The Same Boat er også kjent for sine filmer, som frem til nå har nådd ut til mer enn 1.5
millioner nordmenn, med mer enn 10 millioner avspillinger til sammen.

VIKTIGE AKTØRER VI FORHOLDER OSS TIL
Miljødirektoratet
Både Norges Miljøvernforbund og In The Same Boat har fått støtte til sine
strandryddeprosjekt fra Miljødirektoratet både i 2018 og 2019.
Hold Norge Rent
Prosjektet Levende Hav gjennomføres i tett dialog med Hold Norge Rent. In The Same Boat
er flerårig medlem i Hold Norge Rent, og Norges Miljøvernforbund er en av Hold Norge
Rents partnere i tiltaket “Før Fuglene Kommer”. Levende Hav benytter også Hold Norge
Rents ryddeportal for registrering av sine funn.
Handelens Miljøfond
Levende Hav har allerede mottatt støtte til pilotprosjekt fra Handelens Miljøfond, og vi har
forhåpninger om et videre samarbeid, basert på de gode resultatene vi har oppnådd hittil.
Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB har tidligere vært en stor bidragsyter både til Norges
Miljøvernforbund og In The Same Boat, og har vist interesse for å motta nye søknader for
fremtidige prosjekt.

BUDSJETT
Budsjettet er en forenklet oppstilling, der kostnadene er jevnt fordelt utover de 5 årene
prosjektet varer.
Alle personalkostnader er inkludert arbeidsgiveravgift, pensjon, feriepenger og
personalforsikringer.
Reisekostnader gjelder i hovedsak hjemreise for fast mannskap ifb. skift.
Alle budsjettpostene tar høyde for 12 måneders drift gjennom året. I praksis vil aktiviteten
være noe lavere i perioden desember til og med mars, mens den er noe høyere resten av
året.

Drift av båter

Antall Kost/mnd/stk

Kost/år totalt

5 års prosjekt

Miljødronningen

1

1 110 000

13 320 000

66 600 000

Arbeidsbåter

5

80 696

4 841 760

24 208 800

Boligbåter (5p)

5

53 060

3 183 600

15 918 000

10

70 000

8 400 000

42 000 000

Prosjektleder

1

70 000

840 000

4 200 000

Prosjektmedarbeidere

2

50 000

1 200 000

6 000 000

Økonomiansvarlig

1

50 000

600 000

3 000 000

5

25 000

1 500 000

7 500 000

Reisekostnader

10

10 000

1 200 000

6 000 000

Markedsføring

1

120 000

1 440 000

7 200 000

Regnskap og revisjon

1

22 000

264 000

1 320 000

Forsikringer

5

10 000

600 000

3 000 000

Div. kostnader

1

150 000

1 800 000

9 000 000

39 189 360

195 946 800

Personalkostnader inkl. sos kost
Skippere/verter i regionene

Andre kostnader
Kost, mannskap og repr.

SUM

