


BOF 81 år

Sikre områder for allmuen ved sjøen

Helleneset etablert i  1937





Vestkystparken Skjærgårdstjenesten 

































Foto: Jess Holmboe-Erichsen Bildet er 
tatt i 1970. Bildet er tatt på Ånuglo.  
Bildet er delt av Meland Kommune. 

Bildet viser hvor lenge marint avfall 
har vært et alvorlig miljøproblem. 
Noe det også har vært tilsynelatende 
lenge før 70 tallet,...



Hva kan vi gjøre for å redusere 
tilførsel av plast i naturen? 

Kilde:<http://www.nhm.ac.uk/discover/the-reality-of-a-sewage-surfer.html?utm_source=tw-video-post-20170920&utm_medium=social&utm_campaign=wpy53> 25.09.2017.



Eierløst Marint Avfall



Bildet er i fra 
ryddeivrige barn i 
fra Langøy 
Friluftsbarnehage

Foto: Lise Lauvik











Flornes – Ånuglo og Midtøy naturreservat 
2016







I kjølvannet av episoden med Gåsenebbhvalen i 2017, ser vi 
at det har skapt en folkebevegelse. 

2017 er det samlet inn vel 260 tonn med eierløst marint 
avfall i Hordaland.















Søknad om støtte til 
Utvikling av system for å bidra til 
fjerne plastavfall fra skjærgården

• Målsetning:
• Utvikle et system for systematisk fjerning av 

plastavfall i skjærgården i Hordaland ved å 
engasjere mange hender over tid og i 
kombinasjon med et offentlig mottaks system.



 Innsamling av store mengder plast i 
skjærgården er et krevende manuelt 
arbeid. 

 Ved å tilby et system der folk flest kan 
levere innsamlet plast fra skjærgården når 
det måtte passe, uavhengig av 
kampanjeaksjoner, kan en oppnå at mange 
hender deltar i oppryddingen. 

 Gjennom å oppfordre folk flest, skoler lag og 
organisasjoner om å delta i opprydding av 
plastavfall på kysten er målet å få mange 
engasjert over tid. 



Hvem vil bidra til videre opprydding?







Ønsker dere å rydde? 

Utarbeidet av Bergen og Omland Friluftsråd med midler i fra Miljødirektoratet 

 Strandryddesekkene «Vi rydder strendene i 
Hordaland» hentes gratis på gjenvinningsstasjoner 
hos Fjellvar, BIR, NGIR og hos BOF.

 Noen kommunale servicekontor deler også ut 
disse. 

 Forsøplede strender finner en på 
www.Holdnorgerent.no

 & på www.bof.no Bergen og Omland Friluftsråd 
sitt strandryddekart 
https://bof.avinet.no/bof_strandrydding

 På HNR sine sider kan en også registrere og donere 
en strand!

 Strandryddesekkene leveres kostandsfritt inn på 
gjenvinningsstasjoner hos Fjellvar, BIR og NGIR.  

 Ønsker en å planlegge større ryddeaksjoner eller 
rydde på vanskelig tilkommelige steder? 

 Kan en sende en mail til MarintAvfall@bof.no om 
en ønsker og har behov for hjelp med 
koordinering, og evt. henting av det eierløse 
marine avfallet.

http://www.holdnorgerent.no/
http://www.bof.no/
https://bof.avinet.no/bof_strandrydding


Operasjonelt og administrativt senter:

• Basert på etablert samarbeid allerede i 
2015 med renovasjonsselskaper, BIR, NGIR, 
FjellVAR AS og KNBF- Vest har det lagt 
grunnlaget for modellutvikling. 

• Bergen og Omland Friluftsråd med 
skjærgårdstjeneste (BOF) påtok seg denne 
oppgaven våren 2017 med god effekt.

• Basert på ekstraordinært tilskudd fra 
Fylkeskommunen og senere tilskudd fra 
Miljødirektoratet kunne BOF styrke staben med 
en prosjektstilling på eierløst marint avfall 
allerede fra mars 2017.

• BOF har en 80-årig basis i allsidig operativ drift 
og administrasjon som umiddelbart ble et 
senter for det meste av aktivitetene i regionen, 
og er en bidragsyter til strategisk arbeid på 
nasjonalt nivå.



Utarbeidet med midler i fra Miljødirektoratet

Bergen og Omland 
Friluftsråd

Skjærgårdstjenesten

Prosjekt eierløst 
marint avfall

Forsknings-
institusjoner, 

Havforskningsinst., 
Uni Research, 

Meteorologiskinst., 
m/flere

Kommuner

-------------------------

Interkom. selskaper
Havnevesenet m/flere

Oljevern – og 
Miljøsenteret

Kommunale og 
private renovasjons-

selskaper

FjellVAR, BIR, NGIR, 
Ragn-Sells AS, Norsk 

Gjenvinning

Kystverket

Frivillige personer, organisasjoner og 
bedrifter.

KNBF, Norges Miljøvern forbund, Clean
Shores Global, Naturvernforbundet, 

Neptun Pensjonistklubb, Vi rydder Askøy, 
NJFF, Coasteering, FN- Sambandet, Norges 
Dykkerforbund, Bærekraftig Liv, Fremtiden 

i  våre hender. Redningstjenesten, lokale 
dykkerklubber, 

The Plastic Whale Heritage
Kenneth Bruvik

Hold Norge Rent
Lise Lauvik, Egil Landro m/flere

Næringsliv, teknologi, 
innovasjon. 

Haltenbanken design, 
Innovasjon Norge, 
Human Innovation

Utdannelses-
institusjoner

UiB , Skoler, 
barnehager 

m/flere

Fylkes-
kommune, 

Vestlandsrådet

Forsvaret,  
Forsvarsbygg, 

Politi, 
Brannvesen

Fylkesmannen
Formidling-

institusjoner, 
museum m/flere

Oppdretts aktører 
Lerøy Seafood, Blom 

fiskeoppdrett, Telavåg 
fiskeoppdrett, Marine 

Harvest

m/flere

Klima og Miljø 
direktoratet, Klima

og Miljø 
departementet, 

Samferdsels 
departementet

Avinet, 

Kart, metode-
utvikling 

Friluftsråd
--------------

Skjærgårds-
tjenesten

Media, 
sosiale 
media

Hordalandsmodellen  2017
Samhandling og Kommunikasjonsmodell
Eierløst marint avfall

Regional versjon



Hordalandsmodellen eierløst marint avfall

• Rydde opp i forsøpling langs vassdrag og kyst 
der allemannsretten gjelder. 

• Redusere tilførsel av forsøpling i naturen ved 
forebyggende informasjonsarbeid.

• Sørge for forsvarlig etterbehandling, primært 
gjenvinne ressursene fra forsøplingen. 

Hovedmålsetninger:

• Tilrettelegge for at flest mulig blir motivert til å ta 
del i arbeid med reduksjon av marin forsøpling 
gjennom kommunikasjon, undervisning, 
arrangementer, metoder, teknologi, organisering, 
samarbeid, finansiering, kartlegging med mer. 

• Handling skaper holdning.

Strategi:

• Frivillighet og dugnad fra 
befolkningen, lag, organisasjoner, 
skoler, næringsliv.

• Operasjonelt og administrativt 
senter, med metodeutvikling.

• Offentlig finansiering av 
håndtering, gjenvinning, 
transport osv. av eierløst marint 
avfall.

Hordalandsmodellen står 
på tre grunnpilarer





Lest: 02.01.2018 https://holdnorgerent.no/ryddekart/#forsoplet



Kart over Strandrydding i NordHordaland

https://www.nordhordlandskart.no/ngir_strandrydding



https://bof.avinet.no/bof_strandrydding

Havstrømsmodell i fra Havforskningsinstituttet v/ Jon Albretsen 2017

































Aktivitetsoversikt ryddeaksjoner: 
HNR Før fuglene kommer, NMF etc. 19. februar – 31. mars 2018

The Plastic Whale Heritage 25. april 2018 Rabbarosen – Overnatting Hissøyna

Forsvaret, Forsvarsbygg 02.05 – 03.05 2018

HNR Nordisk Strandryddedag  05.mai. 2018

HNR Nordisk strandryddeuke 30. april – 06. mai. 2018

Klimaseksjonen i Bergen Kommune Mai- juni 2018

Amalie Skram vgs. Juni 2018

Næringslivsaktører, skoler, andre frivillige lag, org 

Fylkesmannen

HNR Vi rydder høsten - ikke 100% avklart enda men rundt 10 – 16. september 2018

HNR Nordisk strandryddedag, Vi rydder Høsten ikke 100% avklart enda: 15. september 2018

Aktivitetsoversikt konferanser: 
YouExplore forskning og teknologi konferanse i Grieghallen 7. februar for skoleelever

Hold Norge Rent konferansen i Stavanger - 6. – 7. februar 2018

The Plastic Whale Heritage konferanse– 26. April 2018



Hovedprosjekt med 
BIR, KNBF- Vest, NGIR, FjellVAR AS

Andre underprosjekter
• Plastkart, Fjell, Sund, Øygarden m/ Uni, CSG, Rothaugen skole m/flere
• Slurpen. BOH, Uni Research, Bergen kommune m/flere
• Transekt / tverrsnitt Ånuglo, Uni, HI m/flere
• Transekt / tverrsnitt Rabbarosen. Plastic whale Heritage, Uni m/flere
• Forvaltings oversikt med HI og Uni
• Innovasjon Norge, Human Innovatiom med Haltenbaken Desig vedr. 

Digital samhandling
• Formidlingsinstitusjoner, Formidling generelt, foreleser, 

undervisningsfilm m/flere.





Forsknings institusjoner, m/flereHavforskningsinstituttet
Uni Research

Universitetet i Bergen
…flere andre

Aktører med plast på dagsordenen lokalt
- offentlige





Noen formidlingsinstitusjoner innenfor tema; 

• Universitetsmuseet, Historisk Museum og Plasthvalen 
• Vil vite 
• Akvariet
• Naturhistorisk museum åpner sommeren 2019
• Museum Vest
• Museum Vest Fiskerimuseet
• Museum Vest Herdla Museum



Bergen – en europeisk marin hovedstad
Bergen marine forskningsklynge er etablert. 700 forskerårsverk 
kobles sammen for å løse regionale, nasjonale og 
globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, 
teknologi og helse. Klyngen er et bindende og strategisk samarbeid mellom 
åtte marine forskningsmiljø med virksomhet i Bergen.
– Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse 
store regionale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom et bindende og strategisk 
samarbeid tvinges vi til å dra sammen og vi vil få større slagkraft nasjonalt og internasjonalt, 
sier Peter M. Haugan, klyngens faglige leder og professor og leder for Geofysisk Institutt ved 
Universitetet i Bergen.



Forsknings institusjoner, m/flere

Oppdretts bransjen
Lerøy Seafood, 

Blom fiskeoppdrett, 

Telavåg fiskeoppdrett, 

Marine Harvest

Alsaker fjordbruk

m/flere

Aktører med plast på dagsordenen lokalt
- næringsliv



Lerøy Seafood Group rapporterer en omsetning på MNOK 
4.373 i tredje kvartal 2017







All-time high third quarter for Marine Harvest



Oppdrettslokaliteter
fra BOF sin digitale forvaltningsløsning



& enda er det mer 
igjen

Flere tonn..





Marin forsøpling fra
“Slurpen”

Sortering og datainnsamling

Miljø / SAM-Marin



Hva skal vi gjøre?

• Sortere sekker med tang og 
boss fra Slurpen» som er en 
«bossfanger»  ved fisketorget

• Noen skal på båt og samle 
flytende avfall. De skal sortere 
avfallet etterpå

Miljø / SAM-Marin





Miljø / SAM-Marin

+1 skriveansvarlig og 
medhjelper teller og 
skriver opp

3 bord med sortering
Tang sorteres fra plast

3 bord med grovsortering. 
Plasten grovsorteres i fem 
bokser



Opptelling og statistikk

Miljø / SAM-Marin



Grovsortering i bokser på bordet

1. Myke Plastflak, små (under 5 cm)
2. Myke Plastflak, store (over 5 cm)
3. Sigaretter/filter og snus
4. Taufliser, isoporbiter
5. Annet (mye blandet , skriverne finner ut av det

1. Korker, 
2. Lecakuler, (små brune keramikk klumper)
3. Harde plastbiter
4. flasker, bokser, 
5. skytestreng

Miljø / SAM-Marin



Sikkerhet er viktig! 

Bruk Redningsvest - Alltid!









Landfall
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Takk for 
oppmerksomheten
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