
KOMPETENT     |     ÅPEN     |     PÅLITELIG     |     SAMFUNNSENGASJERT 

TILTAKSPLAN MOT PLAST- OG MARIN FORSØPLING – DIVERSE 
EKSEMPLER FRA BERGEN 

 
 

 MILJØRINGENS MØTE I OSLO 14. MARS 2018   

 

Håvard Bjordal  



Byrådsplattformen 
 
 

• Høye miljø- og klimaambisjoner 

 

• Bergen skal bli landets grønneste 
storby 

 

• Bygger på FN-bærekraftsmål 

 

• FNs bærekraftsmål 12 (forbruk) og 
14 (liv under vann) er særlig 
relevante her 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAST 
er et godt eksempel 
på at vårt forbruk i 
sum har stor 
klima- og miljøeffekt 
 
 



Marin forsøpling på 
dagsorden 
 

• Bergen og Omland frilufsråd – 
viktig samordningsrolle i regionen 
siden 2014 

• Bergen kommune og 
renovasjnsselskapet BIR startet 
opp aktivt arbeid sammen med 
friluftsrådet  - BOF og flere 

• «Plasthvalen» 

• Stort engasjement fra bystyret og 
byrådet (nettverksmøte, 
tiltaksplan) 

 

 

 

 

 

 



Hvorfor bryr Bergen kommune 
seg om plastforsøpling? 
 • Bergen er «havbyen» med et unikt marint 

og maritimt fagmiljø. Bergen har både 
historisk og faglig vært nært knyttet til hav 
og kyst 

• Stort lokalt engasjement. Hordaland ble i 
2017 landets største strandryddefylke. 

• Bergen «The gateway to the fjords»  
omfattende reiseliv og for øvrig opptatt av 
en godt rennomme;  rent hav – rene 
strender  

• Globale utfordringer må løses lokalt 



Byrådet behandler 
saken 15.03.2018 
 

 

Saken er offentlig på kommunens nettside; 

POLITIKK, Byrådssak 1065/18 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-
utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-
Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling 

 

HØRING med frist 16. april 

 

Endelig vedtak av Bergen bystyre våren 18 

 

 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-og-marin-forsopling


Første kommune 
med egen tiltaksplan 
mot plast og marin 
forsøpling? 

 

 

«Bergen kommune skal være 
en aktiv pådriver for 
strandrydding, et hav uten 
plast, mikroplast og 
miljøgifter» 
 

Kommunen følger slik opp 
nullvisjonen for marin forsøpling av 
havet som FNs miljøforsamling 
vedtok 5. desember 2017 



Noen eksempler på tiltak i den 
foreslåtte tiltaksplanen 
 
- Søke samarbeid med motiverte aktører, 

fagmiljø og bidra til regional samhandling 

- Støtte og stimulere frivillige til å rydde 
strender, informere om plastforsøpling 

- Identifisere og redusere lokale kilder 

- Samle kunnskap og erfaring om 
plastforbruk, skape holdningsendring 

- Bidra til å forbedre det sentrale systemet 

- Erkjenne den globale plastutfordringen 
visjon; 0-tolereanse for mikroplast i natur 

- Utfordre og samarbeide – næringslivet 

- Intensivere internt «plastarbeid» 

 



Kommunal tilrettelegging 
for strandrydding sammen 
med friluftsrådet  -  BOF 
• Marin forsøpling spres uten hensyn 

til geografiske og administrative 
grenser 

• Viktig samarbeid med friluftsrådet – 
BOF har egen prosjektleder for 
marin forsøpling. 

• Egen Hordalandsmodell for 
samarbeid  

• Informasjon på nettsider, 
Kommunetorget, Bergenseren mm  

• Strandryddesekker, hansker og 
praktisk informasjon vil tilgjengelig 
på Rådhuset, hos 
Innbyggerservice og hos BIR og 
BOF 

 

 

 



 



Samarbeid med 
Kongelig Norsk 
Båtforbund, KNBF 
 

• 2015: 84 småbåthavner med over 
5000 båter ble registrert og 
beskrevet 

• 2017: KNBF besøker  på nytt alle 
havner for å oppdatering. 
Informasjon og anmodning om å 
melde inn plastforsøpling og delta 
i opprydding 

• KNBF  anmoder alle medlemmer 
om å samle plast hele 
båtsesongen 

• 2018: Tilsvarende samabeid med 
seilbåtforeningene! 



Samarbeid med Hold 
Norge Rent  -  HNR ! 

 

• Ideell forening som har fått en 
nasjonal nøkkelrolle i arbeidet mot 
forsøpling 

• Bergen kommune er nå innmeldt i 
HNR 

• Bergen kommune blir vertsby for 
HNR-konferansen om marin 
forsøpling  5.- 6. februar 2019 

• Flere større arrangementer om 
marin forsøpling vil skje i 
Bergensregionen våren 2018 i 
samarbeid med HNR, BOF og 
Clean Shores Global m. fl. 

 



Flere samarbeid 
 
• Naturvernforbundet har fått støtte 

fra Klimafondet til to prosjekter -  
«Plastjakten Hordaland» og «To 
minutters strandrydding» 

• Kommunen deltar og støtter 
arrangementet «Arven etter 
plasthvalen» på Sotra 25.-26. 
april  

• Kommunen har samarbeidet om 
utstillinger; Universitetet - 
«Plasthvalen» og Akvariet -  
«Plastbyen» . 

 

 



«Slurpen-prosjektet»  
- fra Vågen til Honduras 

 
PortBin utplassert i Vågen ved Torget i 
april  2017 

Denne kalles nå «Slurpen», driftes av 
BOH 

Flytende boss blir fanget, analysert og 
registrert gjennom et tverrfaglig prosjekt 
på Rothaugen skole. Uni Research 
assisterer. 

Elevene orienterte om sine funn på 
HNR- konferansen i Oslo 8. februar 
2018 

Rothaugen skole samarbeider med FN 
og presenterer Slurpen-prosjektet på 
en havkonferanse i Honduras i juni 
2018 

 

 

 

 

 



Slurpen-prosjektet i Vågen i 
Bergen 

Et samarbeid mellom Bergen Kommune,  Bergen Havn, Rothaugen 
Skole og Uni Research +  SpillTech og Stop Wasting Plastic 

 



Høsten 2017 innledet Bergen Havnevesen, Bergen 
Kommune, Rothaugen Ungdomsskole og Uni Research et 
samarbeid  om å få laget et system for analyse av avfall  som 
havnet i innsamlingsenheten «Slurpen» ved fisketorget i 
hjertet av Bergen. 

Bergen 



Trenger kunnskap om søppelet i vågen 

 Identifisere kilder 

 Informasjon til publikum 

 Bevisstgjøring 

 Effektive og forebyggende tiltak 

 

Lavere opprydningskostnader for Bergen Havn 

Renere og penere havn 



Rothaugen skole, i hjertet av Bergen 

Praktisk og pedagogisk opplegg  

 

Laila-Sofie Osland og Terje 

Pedersen tester sortering 

Foto: Uni Research Marte 

Haave 

Foto: Rothaugen skole 



Skoleprosjekt tilrettelagt i Bergen Havn sine lokaler: 
  

• Ungdommen får engasjement for marint miljø 

• Lærer forskning i praksis.  

 

 

Foto: Uni Research Marte 

Haave 

Les mer : 

http://uni.no/nb/news/2018/

01/29/viktige-data-om-

plastsoppel-letes-fram-av-

elever/ 



Online registrering 
snart tilgjengelig for 
alle på miljolare.no 
 

• Samarbeid med HNR og 
Friluftsråd i Oslo, Bergen 
og på Jæren 

• Samsvarende metoder 
for registrering  

• Deling av data 

www.miljolare.no 



Resultater: Identifiserte kilder og mengder 
avfall 

1) Mye avfall fra privat forbruk  

(Her: sykkel VM ) 

Armeringsfiber fra 

betong- kan komme 

fra byggeaktivitet 

Plastpellets = mikroplast,  

fra plastindustri- et 

sjeldnere funn 

 

Foto: Uni Research Marte 

Haave 



Resultater  
 
-Kilder og mengder 
-Periodevis oversikt (måned , dag) 
-Trender og variasjon 

65 % 
6 % 

13 
% 

1 % 15 
% 

Månedens fangst 
Privatavfall

Tobakk og
hygiene
Fiskeriutstyr

Byggevare
og industri

www. Miljolare.no Uni Research  

Dag for dag -ulike mengder og typer 

avfall 



Det aller meste av avfallet er plast 

85 
% 

1 % 1 % 4 % 
9 % 

Plast eller 
Naturmateriale? Plast

Papir/pap
p

Glass/met
all

Dataserie fra 

September 2017 til 

Mars 2018 

 

Kunnskap om 

endringer over tid. 

 

Mulighet for å 

evaluere effekten av 

tiltak på sikt Uni Research / Marte Haave  



Offentlig oppmerksomhet om prosjektet i TV og aviser 



Takk til alle involverte! 

• Andreas Dyrdal og mannskap fra Bergen Havn 

• Terje Pedersen, Laila-Sofie  Osland , elever og lærere ved 
 Rothaugen skole 

• Forskere ved Uni Research, studenter ved UiB 

• Skolelaboratoriet i Realfag (UiB) /Miljølære.no 

 

• Prosjektet er delfinansiert av RFFV (#258890) 

 

• The Dale Oen Experience og Fjell Ungdomsskule 

• Norges Jeger- og Fiskerforbund/TAM v/Kenneth Bruvik og gjengen 

• Delfinen Svømmeskole v/Ingjerd Haarstad med elever 

• Øksnevad Videregående skole v/Willy Miljeteig  med elever 

 

 

 



Utprøving av nye metoder for 
å fange marin forsøpling i 
Store Lungegårdsvann ? 
 

I forbindelse med bybaneutbygging og bypark vil det 
frem til 2020 bli fylt ut sprengsteinsmasser – totalt 1,5 
mill. m3 

Trolig minst 10 tonn søppel, herav ½ plastlunter! 

Massene stammer fra tunneller for ny E39 Bergen-Os 
deponert på Hordvikneset. 

Sprengsteinsmassene inneholder mye plastlunter,  
et betydelig problem i Store Lungegårdsv. 

Sjekker ut aktuelle tiltak etter møte/befaring 13.02.18: 

Bedre lensesystemet  

Prøve ut «strømstyring» -  Eddy luftgardin 

Prøve ut Port Bin Robot – autonom samler 



 

 

….. takk for meg ! 

Design: Monica Chaya  


