
 
Levende Hav 2020 
Nasjonalt tiltak mot marin forsøpling 
 
 
Levende Hav 2020 er et tiltak mot marin forsøpling i samarbeid mellom flere aktører, 
etter initiativ og ledelse fra foreningen In The Same Boat og Norges Miljøvernforbund.  
 
Prosjektet er en forlengelse og videreutvikling av Levende Hav 2019, som gav et 
resultat på 220 tonn innsamlet eierløst avfall. 
 
Ambisjonen for 2020 er å hente inn minst 1000 tonn avfall 
 

 
 
Rapport for 2019 kan leses her:  Levende Hav 2019 (Google Documents) 
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Overordnet ambisjon - Levende Hav 
Samarbeidet Levende Hav har en ambisjon om å rydde “hele” Norges kyst for historisk 
plastforsøpling, og å bidra til å stanse ytterligere forsøpling gjennom forebyggende tiltak. 
 
I perioden 2020-2025 er det laget en plan for hvordan man kan rydde 20 000 
strender/hotspots og totalt hente inn 12 000 tonn marint avfall. 
 
 
Tallfestede mål for 2020 

- 1000 tonn innsamlet og grovsortert eierløst marint avfall fra strandsonen 
- 2500 ryddete strender/hotspots 
- 1500 elever engasjert gjennom besøk av 50 skoler med M/S Miljødronningen 
- 150 tonn avfall innsamlet i piloten “Kystrenovasjon Helgeland” 
- 20 lokaliteter /hotspots som tas prøver av for analyser av mikroplast i sedimentet og 

næringskjeden i samarbeid med NORCE 
 
 
Andre viktige delmål 

- Ytterligere profesjonalisering, fokus på HMS 
- Økt ressursutnyttelse for fartøy og personell 
- Effektivisere ryddingen ved hjelp av teknologi 
- Større kontinuitet i innholdsproduksjon for sosiale medier 
- Flere seminar/event med lokalt næringsliv 
- Bidra til materialgjenvinning gjennom sortering og effektiv logistikk 
- Bidra til kunnskapsutvikling og forståelse av mengder og spredning av mikroplast i 

naturen og næringskjeden 
 
 
 

 
Berging av sau som har gått seg fast i fiskeredskap på kysten av Helgeland 2019 
  



Handlingsplan og aktiviteter - Levende Hav 2020 
For å nå våre mål i 2020 jobber vi ut fra en handlingsplan med flere aktiviteter, som operativt 
glir inn i hverandre: 
 

- Profesjonell strandrydding 
Fullskala profesjonell strandrydding og logistikk i prioriterte områder med eget 
mannskap. Ansatte og langtids frivillige med opplæring. 
 

- Teknisk operativ støtte og tilrettelegging for lokal frivillighet  
Logistikk, henting av depot, frakt av frivillige, rådgivning, utlån av utstyr, m.m. 
Målet er å senke terskelen for den lokale frivilligheten. 
 

- Holdningsskapende arbeid 
Formidling av kunnskap og holdninger med fokus på barn og unge, samt næringer 
som er kilde til marin forsøpling. 
 

- Forebygging og av marin forsøpling gjennom praktiske tiltak  
I pilotprosjektet “Kystrenovasjon Helgeland”, samkjører vi logistikk for strandrydding 
med en fullverdig renovasjonstjeneste for husstander og bedrifter uten veiforbindelse. 
 

- Kartlegging og utvikling av metoder 
Vi ønsker å fortsette å bidra til økt kunnskap om marin forsøpling og i tillegg til å gjøre 
plukkanalyser og utvikle metoder for strandrydding, vil vi sammen med NORCE delta 
i kartlegging av forekomst av mikroplast. 

 

 
Store og tunge objekter krever gode metoder og riktig verktøy. Vi fant flere slike rør på 
Helgelandskysten i 2019. Noen ble slept ombord i arbeidsbåter, mens noen ble hentet med 
helikopter. 



 
 
 
Prioriterte områder 
Våre prioriterte områder er i utgangspunktet definert av følgende egenskaper: 
 

- Lav aktivitet innen strandrydding fra andre organisasjoner 
- Stort tilfang av marint herreløst avfall 
- Topografi som egner seg for rydding via sjøveien 

 
Vi setter også som premiss for å jobbe i et område at vi er ønsket velkommen av både 
aktører i avfallsbransjen, lokale ryddeorganisasjoner og befolkningen for øvrig. 
 
Områdene vi først og fremst ønsker å fokusere på er: 
 

- Helgeland 
Full sesong fra mars til november, profesjonell rydding, teknisk støtte for andre 
aktører og henting av depot fra lokale frivillige, logistikk, kystrenovasjon, 
metodeutvikling, m.m. 
 

- Vestlandet 
Samarbeid med øvrige aktører, fokus på de aller vanskeligste og minst tilgjengelige 
områdene og i noen områder teknisk støtte til lokale aktører. Sesong fra mai til 
november. Samarbeid bl.a. med BOF og Clean Shores Global. 
 

- Salten 
Sesong fra mai til november, profesjonell rydding, logistikkstøtte for lokale aktører. 
 

- Troms og Finnmark  
Sesong august-september, mulighet for forlengelse. Intens aksjon med profesjonell 
rydding, logistikk og teknisk støtte for lokale frivillige. 
 
 

- Ofoten og Vesterålen 
Høstsesong, august-oktober. Oppsamling av depot/logistikk for lokale aktører, samt 
profesjonell rydding i utilgjengelige områder. 

 
 
Vi vil vurdere å engasjere oss med et tokt også på kysten av Trøndelag ut fra behov og 
ønske om samarbeid fra de øvrige aktørene som driver strandrydding i dette området. 
 
  



 
 
Helgeland 
Området fra Brønnøy Kommune 
og opp til Rødøy Kommune er 
vårt referanseområde, som har 
vært brukt for å utvikle våre 
metoder for effektiv rydding.  
 
I 2020 utvider vi aktiviteten fra vår 
Helgelands-base sørover til og 
med Leka i Ytre Namdalen 
Kommune og strekker oss helt 
opp til Meløy i nord. 
 
Området kjennetegnes av en 
svært kompleks skjærgård med 
mer enn 30 000 øyer, holmer og 
skjær. 
 
Øyer, skjær og grunner danner en 
stor og skjermet skjærgård med 
god mulighet for rydding selv når 
været er dårlig. 
 
Området er preget av stor aktivitet innen fiskeri og oppdrett, og spredt fastboende befolkning 
i områder med dårlig veiforbindelse. 
 
Strandlinjen i området er svært variert, fra områder med bratt fjell som ikke “holder” på 
(akkumulerer) avfallet, til flate holmer med vegetasjon der avfallet er spredt utover store 
områder, eller bratte rullesteinsstrender som fanger uendelige mengder med avfall. 
 
Mens de ytre holmene har en tilnærmet ren forekomst av fiskeri-relatert avfall, er avfall fra 
andre kilder høyere representer desto lengre inn man kommer i skjærgården.  På 
øygruppene Gåsvær og Åsvær ble det i løpet av få dager hentet mer enn 100 
trålposer/snurrevad-nett i 2019. 
 
I 2020 vil vi prøve ut en sjøbasert renovasjonstjeneste i områder der det mangler 
veiforbindelse, både for privatpersoner og næring, i samarbeid med SHMIL. Dette 
delprosjektet har fått navn “Kystrenovasjon Helgeland” og vi er nå i dialog med SHMIL ang. 
den praktiske gjennomføringen. Prosjektet har fått en positiv tilbakemelding fra 
Fylkesmannen. 
 
Profesjonell strandrydding i området og logistikktjenester for lokale ryddere vil gjennomføres 
fra 15. mars til 15. november. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Eksempel på kartutsnitt/flyfoto, Helgeland 
Bildet nedenfor viser det karakteristiske landskapet på Helgeland, med tusenvis av øyer og 
skjær.  Landskapet fungerer som en effektiv “sil” for plast og annet avfall som beveger seg i 
havstrømmene, og en vesentlig del av de store funnene ligger i sør-vest vendt viker, som 
fanger av alt som kommer med den dominerende vindretningen. 
 

 
Kartutsnitt fra Helgeland, nærmere bestemt søndre del av Herøy Kommune og øyriket nord 
for verdensarvområdet Vega.  
 
Vi har laget en grundig beskrivelse av fokusområder i området Helgeland og Salten, som 
kan leses HER (Google Documents Presentations). Presentasjonen viser flyfoto av 
øygrupper med forventet stor forekomst av marin forsøpling. 
 
Vi jobber på Helgelandskysten fra 15. mars til 15. november, dvs. en hel ryddesesong. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1wYUcXzyuieGYNcdLXYSZpKIWaOrWwYorFiEiT1-MAus/edit?usp=sharing


Trøndelagskysten unntatt Hitra, Frøya, Nærøy og Vikna 
Området fra Hitra og opp til Rørvik i Vikna Kommune er kjent for å være øde og utilgjengelig, 
og også et utfordrende havstykke med tanke på skipsfart og aktiviteter på sjøen.  
 
Mens det er veletablerte aktører på 
strandrydding både på Hitra/Frøya-området 
(Mausund Feltstasjon) og i Vikna og Nærøy 
(Oppdretternes Miljøservice) har det til nå 
vært svært lav aktivitet utenfor disse 
områdene.  
 
Skjærgården er ikke ulik Helgeland, men med 
færre øyer og holmer, og en røffere kystlinje, 
som krever godværsdager eller relativt tunge 
og spesialtilpassede fartøy for å komme i 
land. 
 
Vi har gjort flere aksjoner i området tidligere 
år, og har gjort store funn i søppelviker som 
samler avfall fra større strekninger, 
eksempelvis utenfor Småværet der vi bak en 
naturlig terskel fant over et tonn avfall. Området trenger en grundigere kartlegging. 
 
Vi holder åpen muligheten for å delta i aktiviteter på Trøndelagskysten, men forutsetter godt 
samarbeid med de etablerte aktørene i området, Mausund Feltstasjon (Eider AS) og 
Oppdretternes Miljøservice. 
 
 
Salten 
Salten er et stort område som strekker seg fra Helgeland til Ofoten, fra Gildeskål til Steigen, 
og er et av kystområdene med lavest aktivitet innen strandrydding i 2019 og tidligere år. 
 
Næringsaktiviteten i området er noe lavere enn på Helgeland, og befolkningen mer spredt. 
 
Det forventes at mye av den marine forsøplingen vil være konsentrert i søppelviker eller 
hotspots. Dette henger sammen med topografien og at en relativt stor del av strandlinjen 
består av bratte fjell som ikke er gunstig for avsetning av avfallet.  
 
Store deler av områdene er krevende med tanke på vær og forhold på sjøen, med dønninger 
og mye vær. 
 
Målet er å være tilstede i dette området fra 18. mai og ut sesongen. 
 
 
  



Troms og Finnmark 
Dette er den delen av Norge som historisk sett har lavest aktivitet med strandrydding pr. 
kilometer strandlinje. Årsakene til dette er: 
 

- Lav befolkningstetthet 
- Kort sesong, juni-oktober pga. snø/is og lysforhold (korte dager utenom 

sommersesongen) 
- Teknisk utfordrende kystlinje, både topografisk og værmessig 
- Begrenset tilgang til fasiliteter (leveringspunkt, drivstoff, service, m.m.) 

 
Tilfanget av avfall er i enkelte områder stort, men det er også store områder med lav 
forsøpling.  Omtrent halvparten av kystlinjen nås enklest sjøveien, mens resten er enklest 
tilgjengelig fra vei eller til fots over land.  
 
Årsaken til at enkelte områder er vanskelige å nå fra sjøen er kombinasjonen av grov sjø 
(åpent hav) og enten svært langgrunne sandstrender eller svært bratte berg der det er 
utfordrende å komme seg i land med båt. 
 
Vi har et klart mål om å kunne videreføre arbeidet vi gjorde i Troms og Finnmark i 2019, og 
er nå i dialog med Fylkesmannen og flere lokale ryddelag og potensielle samarbeidspartnere 
i området, for å kunne skape mest mulig engasjement og innsats når vi kommer oppover. 
 
Det er laget en seilingsplan for M/S Miljødronningen på høsten der vi i utgangspunktet har 
satt opp 2 måneder i Troms/Finnmark, men vi vurderer å forlenge med en måned forutsatt 
finansiering.  
 

 
Tøffe forhold i de nordligste delene av Norge. Flatt hav er et unntak. 
 
  



Ofoten og Vesterålen 
Området har tidligere hatt noe høyere ryddeaktivitet enn Salten, men har ifølge lokale 
ildsjeler vi har vært i kontakt med, hatt et begrenset logistikktilbud for henting eller innevering 
av avfall.  Vanskelig tilgjengelige områder med krevende landgang. Forventet stor forekomst 
av marint avfall i søppelviker. 
 
Vi har fått en positiv bekreftelse på ønsket samarbeid med Reno-Vest og flere av 
kommunene i området, og er i gang med å planlegge seilingsplan og aktiviteter. 
 
Våre aktiviteter i området gjennomføres i perioden august-oktober, da vi både gjør 
profesjonell strandrydding og henter inn depot for lokale frivillige. 
 
 
Vestlandet 
Basert på tilbakemeldinger fra flere aktører på Vestlandet med ønske om vår innsats i 
området, har vi valgt å fremskynde oppstart i området til 2020. Dette var opprinnelig planlagt 
i 2021. 
 
Vestlandet (Vestland Fylke og Møre og Romsdal) er en kystlinje med svært variert 
skjærgård, dype/lange fjorder, mange krevende områder med mye vær og utfordrende 
forhold - og også mange veletablerte aktører innen strandrydding. 
 
Sesongen 2020 på Vestlandet vil være en sesong der vi både skal gjøre oss enda bedre 
kjent med forholdene (topografi, vær og forekomster av avfall) og etablere samarbeid med 
de øvrige aktørene, deriblant friluftsråd og skjærgårdstjenester. 
 
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) ønsker oss velkommen og har vært en god partner i 
flere år, og vi har dialog med Friluftsrådenes Landsforbund og de øvrige friluftsrådene for å 
finne ut hvordan man kan fordele oppgaver og områder. (Se vedlagt brev fra BOF) 
 
Vi har blant annet sett på muligheten for at skjærgårdstjenestene tar en større del av 
logistikken enn i andre områder vi opererer, og at vi selv dermed kan fokusere mer på selve 
ryddingen og målet om å få flest mulig personer og timeverk ute i felt til rydding, dvs. at vi 
kan operere i området med lavere kapasitet på arbeidsbåt. 
 
Clean Shores Global v/Rune Gaasø er en viktig relasjon for oss på vestlandsområdet og har 
også vært et bindeledd mot Ogoori AS, som vil være mottaker for en stor del av avfallet vi 
samler inn på Vestlandet. 
 
Arbeidet på vestlandet vil være spesielt fokusert mot de vanskeligste og minst tilgjengelige 
områdene, men vi vil også besøke byer og tettsteder og gjøre oss kjent med 
lokalbefolkningen. 
 
De lokale aktivitetene rettet mot befolkningen på vestlandet vil gjennomføres i samarbeid 
med Norges Seilforbund (v/Thomas Nilsson, se vedlagt avtale), og en del av seilingsplanen 
vil være aktiviteter og ryddeaksjoner sammen med de lokale seilklubbene, som vil hjelpe til 
med lokal mobilisering gjennom medlemmer og sitt nettverk, også rettet mot skoler og andre 
idrettslag. 



 
 
 
 
Fem samkjørte team 
Operasjonene i 2020 vil være fordelt på fem team som utfyller hverandre og gir en komplett 
operasjon med høy kvalitet og effektivitet. 
 
 

1. Regional profesjonell strandrydding 
- Vestlandet, Helgeland, Salten og Ofoten:  Logistikk og rydding 
- Troms/Finnmark: Drift og bemanning av arbeidsbåt til M/S Miljødronningen 

 
2. Nasjonalt tokt med M/S Miljødronningen 

- Skolebesøk fra Haugesund til Kirkenes 
- Hente depot fra lokale ryddere 
- Ryddeaksjoner med frivillige 
- Operasjonsplattform for profesjonell rydding  i Troms/Finnmark 
- Opplæring og gjennomføring av standardisert prøvetaking av sediment og 

biodata for videre mikroplastanalyser ved NORCE 
 

3. Kystrenovasjon Helgeland 
- Tiltak for å redusere lokal forsøpling 
- Fullverdig renovasjonstjeneste i områder uten veiforbindelse 
- Tilbys både fastboende, fritidsboliger og næringsliv 

 
4. ITSB Strandryddeskole (rekruttering og opplæring) 

- Opplæring i strandrydding og sjøvett, m.m. 
- Første stopp for nye medarbeidere og langtidsfrivillige 
- Strandrydding underveis i opplæringen 

 
5. Administrasjon, kommunikasjon og ledelse 

- Overordnet administrasjon og økonomistyring 
- Kommunikasjon og markedsføring 
- Regnskap, revisjon og juridisk rådgivning 
- Mannskapsbooking, personaloppfølging 
- Forberedelse for internasjonalisering 

 
Operasjonen for hvert av teamene er grundigere beskrevet nedenfor. 
 
 
 
 
 
 



1. Regional profesjonell strandrydding 
I områder med spesielt stort behov og mulighet ønsker vi å gjennomføre en fullverdig 
profesjonell operasjon gjennom hele ryddesesongen, dvs. med en løpende tilstedeværelse 
fra og med mars til og med november. 
 
Med spesielt stort behov menes områder der det er særlig stort tilfang av marint avfall, og 
der det er lav aktivitet fra andre aktører eller behov for supplerende aktivitet og støtte.  
 
Vi har satt som en forutsetning at vi er en ønsket samarbeidspartner i de aktuelle områdene 
fra myndigheter og andre aktører i strandryddemiljøet. 
 
Vi har en ambisjon om å hente inn ca. 800 tonn avfall gjennom denne aktiviteten i 
2020. 
 
Områdene vi har valgt er Helgeland, hvor vi allerede er tungt etablert, og videre nordover 
Salten som en naturlig forlengelse av Helgeland, hele veien opp til og med Ofoten og 
Vesterålen. I tillegg vil vi etablere et team på Vestlandet. 
 
Det vil være høy fokus på kostnadseffektivisering, HMS, kvalitet på selve ryddingen 
og håndteringen av innsamlet avfall. 
 
Operasjonen vil være basert på optimalisert utstyr, dvs. spesialbygde båter, profesjonell drift 
med heltidsansatte skippere og ledere, samt tilpassede og effektive løsninger for håndtering 
av innsamlet avfall. 
 

 
En stor del av selve strandryddingen vil fortsatt foregå med langtidsfrivillige, men med en 
grundigere opplæring og større gjensidig forpliktelse enn tidligere. (Se eget punkt om “ITSB 
strandryddeskole”.) 
 
 
 



 
 
 
 
Krav om HMS og kvalitetsstyring tilsvarende annen kommersiell virksomhet 
Vi vil operere basert på arbeidsmiljøloven, og på samme regelverk og krav til sertifisering av 
båter og personell som øvrige tilbydere av logistikk og tjenester på sjøen. 
 
Operasjonen vil være organisert fra faste hjemmehavner, fortrinnsvis Sandnessjøen, Bodø 
og Narvik i Nord-Norge og Bergen på Vestlandet, men teamene vil jobbe ut fra fremskutte 
baser i områder med mange hotspots for rydding, for å effektivisere logistikken. 
 
Kartet viser gul P for alle fremskutte baser i området Rørvik-Lødingen, og rødt hus for 
hjemmehavner med større servicetilbud. 
 
Hvert team vil oppholde seg i 2-4 ukers 
perioder innenfor områder med ca. 10 
nautiske mils radius, ut fra tilfang av 
avfall, for maksimal utnyttelse av 
kapasitet i båter og arbeidskraft. 
 
Det er p.t. ikke avgjort hvor stor del av 
personellet som skal bo i leieboliger 
(hus, hotell, rorbuer, e.l.) og hvor 
mange som skal bo i seilbåter som 
man har gjort tidligere. Mest sannsynlig 
vil man ende opp med en 
kombinasjon. 
 
Seilbåter er det rimeligste alternativet 
som gir størst fleksibilitet i forbindelse 
med gjennomføringen, og som kan 
fungere som fremskutte baser i 
områder der det ikke finnes andre 
bomuligheter, men det er p.t. usikkert 
om vi klarer å skaffe båter med de 
nødvendige spesifikasjonene innen 
oppstart, og risikerer å måtte supplere 
med bolig på land i kortere perioder. 
 
 
 
  



Spesialbyggede fartøy 
Bruk av spesialbyggede fartøy er avgjørende for effektiviteten i strandryddingen. I 2020 tar 
In The Same Boat ytterligere tre arbeidsbåter, i tillegg til de to som var i drift i 2019. 
 
Det største av de nye fartøyene, en 35 fots Arronet med 600 HK,  er spesialbygget for å 
frakte en større tonnasje over lengre avstander med lavt forbruk, men kan også gjøre 
strandhogg på stein og er sertifisert både som arbeidsbåt og passasjerbåt. 
 
De øvrige to båtene (på bildet nedenfor) er “Dory”, 8 meters arbeidsbåt med 460 HK motor 
og kahytt, spesielt bygget for røffe strandhogg, og “Nemo”, en lettere universell arbeidsbåt 
med 175 HK motor og styrekonsoll med kalesje.  
 

 
Dory og Nemo stod for frakt av henholdsvis 94 og 114 tonn avfall i sesongen 2019. 
 

 
Arbeidsbåten som leveres i mars 2020 har layout omtrent som denne, men er 2 meter 
lengre.  



2. Nasjonalt tokt med M/S Miljødronningen 
 
Basert på erfaringene fra 2019 har vi valgt å justere M/S Miljødronningens operasjon og rolle 
i samarbeidet for å oppnå en større kostnadseffektivitet og utnyttelse av fartøyets fasiliteter. 
 
Konferansesal og lab-fasiliteter vil gjøres om til et multimedialt klasserom med aktiviteter for 
både voksne og barn, og Miljødronningen skal i høstsesongen fungere som operasjonsbase 
for aktivitetene våre i Troms og Finnmark, der man i større grad enn andre steder langs 
kysten har behov for skipets servicefasiliteter, dvs. dusj, vaskemaskin, lugarkapasitet, 
verksted, bunkring, lagring av utstyr og verktøy, m.m 
 
Dette betyr i praksis at man starter toktet tidligere, og booker inn skoler allerede fra 
mars-mai, og at Miljødronningen deretter går direkte til Troms/Finnmark, med bare kortere 
stopp på veien opp. 
 
Vi vil også invitere om bord andre aktører som ønsker å delta i aktiviteter med skolene, 
rydding eller bruke Miljødronningen som base for forskning og kartlegging. 
 

 
 
 
Miljødronningens seilingsplan blir som følger: 
 
Fra dato Til dato Dgr Beskrivelse 

15.03.2020 14.04.2020 30 Strandrydding, før fuglene kommer, Rogaland og Hordaland 

15.04.2020 14.06.2020 60 Skoleturne, Bergen-Bodø 

15.06.2020 25.06.2020 10 Ryddehotell i Nord-Salten og Ofoten 

26.06.2020 06.07.2020 10 Ryddehotell i Vesterålen 

07.07.2020 28.07.2020 21 FERIE 

29.07.2020 27.09.2020 60 Profesjonell rydding, Troms og Finnmark + skolebesøk 

28.09.2020 13.10.2020 15 Henting av depot v/retur til Bergen 



 
2.a) Innhold i skoleturne 
Fra midten av mars til midten av juni vil M/S Miljødronningen gå i tokt fra Hordaland og 
nordover kysten for å gjøre aktiviteter med skolene.  
 
De første ukene vil man også ha som mål å gjøre ryddeaksjoner i sårbare fugleområder, før 
fuglene kommer, og det vil være et langtidsfrivillig mannskap om bord, som både assisterer i 
forbindelse med skolebesøkene og bruker ledig kapasitet til ryddeaksjoner. 
 
Innholdet i skoleturneen leveres av ansatte i Norges Miljøvernforbund som har en solid 
bakgrunn innen marine fag og miljøvern. 
 
Det sentrale innholdet i opplegget for skolene vil være: 

- Utstilling med havplast (objekter fra funn, havsule og svaneføtter, trålnett, m.m.) 
- Mikroskop, analyse av ferske lokale mikroplast-prøver 
- Sortering og registrering av innsamlet plast (Mepex metode) 
- Visning av film og bilder, kunnskap og opplevelser fra hele Norges kyst 
- Mat/snacks fra havet (tare-chips e.l.) 
- Mulighet for ryddeaksjoner der forholdene tillater det 
- Utstilling og informasjon om plastråvare, prototyper og produkter fra innsamlet plast 

 
Rekruttering av skoler skal skje gjennom utsending av invitasjoner, som vil gå ut allerede før 
jul 2019, og oppfølging pr. telefon fra januar 2020. Vi ønsker også å benytte oss av etablerte 
nettverk for aktiviteter i skolene, både gjennom fylkeskommunene og kommunene, og 
kommer til å annonsere på sosiale medier og forsøke å skaffe redaksjonell mediedekning i 
forkant. 
 
2.b) Operasjonsbase for Troms/Finnmark 
Etter sommerferien vil Miljødronningen gå raskt oppover til Troms/Finnmark, der den skal 
fungere som operasjonsbase for profesjonell rydding med langtidsfrivillige fra In The Same 
Boat og arbeidsbåten “Dory”. 
 
Operasjonen i Troms/Finnmark vil være operasjonelt svært lik det som beskrives i punkt 1) 
“Regional profesjonell rydding”, men med Miljødronningen som operasjonsbase. 
 
Kartet under viser mulige havner M/S Miljødronningen kan operere fra i Finnmark. 

 
 



 
 
Toktet til Finnmark i 2019 var lærerikt, men vi har fortsatt mer utviklingsarbeid å gjøre i dette 
området.  
 
For å øke effektiviteten i 2020 vil vi fokusere utelukkende på de områdene som IKKE kan 
nås effektivt med bil eller fra land, og legge Miljødronningen i havner som er nærmere de 
mest forsøplede områdene. 
 
Ut fra dette har vi estimert ca. 50% høyere effektivitet enn i pilotprosjektet i 2019, men tør 
innrømme at vi har en forhåpning om mer. 
 

 
Bilde fra rullesteinsstrand fra toktet til Finnmark i 2019. Andelen avfall fra fiskeri og oppdrett 
er høy også i denne delen av landet. 
 
2c) Opportunistisk prøvetakning for kartlegging av mikroplast i mat og miljø 
Miljødronningen er utstyrt med prøvetakningsutstyr for sediment (Ekmann grab /Box-corer) 
samt garn, teiner  og fiskeutstyr for fangsting, og erfarent vitenskapelig personell (Naxo 
Tomey) som kan benytte utstyret og følge standardiserte protokoller for prøvetakning og 
oppbevaring av prøvene til analyser. Dette vil være et samarbeid mellom Miljøvernforbundet 
og NORCE 
 
NORCE har utviklet metoder og tidligere demonstrert at det er mulig å påvise innhold av 
mikroplast i torskefilet. Dette ble utført med et lavt antall kysttorsk fra et svært forurenset 
område ved Sotra utenfor Bergen (Haave et al, in prep.). Det er foreløpig lave nivåer av 
mikroplast i fileten, men funnet understreker behovet for å kartlegge omfanget og nivået i 
flere individer og langs større deler av kysten. 
 
Det er også gjort undersøkelser som antyder at et høyt innhold av mikroplast i sediment på 
havbunnen, som kan knyttes til menneskelige aktiviteter både marint og urbant. 



 
Et tokt langs norskekysten er derfor en gunstig anledning til å få tatt en rekke prøver med 
enhetlige og kvalitetssikrede metoder fra både havbunn og sjømat. 
 
En slik innhenting av materiell under pågående tokt vil være en vesentlig 
kostnadsbesparelse i forhold til separat prøvetakning. 
 
Miljøvernforbundets bakgrunnskunnskap fra tidligere tokt, deres kjennskap til spesielt 
plastforurensede kystområder og egnede lokaliteter for bunnprøvetakning, sammenstilt med 
NORCEs  havstrømsmodeller for plast og kjennskap til plastens bevegelser i miljøet  
vil også medføre at prøvene som analyseres får høy relevans for kartlegging av 
norskekysten. 
 

 
“Nurdles” funnet på Solværøyene på Helgeland.   



 
3. Kystrenovasjon Helgeland 
Foreningen In The Same Boat ønsker å etablere en renovasjonstjeneste for utilgjengelige 
områder uten vei- og fergeforbindelse på Helgeland. 
 
Prosjektet er gitt arbeidstittel “Kystrenovasjon Helgeland”, og er tenkt som et prosjekt med 
varighet fra 2020-2025 med flere delmål: 
 

- De som er bosatt uten vei/fergeforbindelse skal få en fullverdig renovasjonstjeneste 
- Søppelbål og ulovlig deponering skal reduseres ned mot null 
- Utvikling av kostnadseffektive metoder for avfallshåndtering langs sjøveien 
- Frivillig strandrydding skal gis enda bedre logistikkstøtte 

 
Tilbudet skal være en naturlig forlengelse av den ordinære renovasjonstjenesten i området, 
og “søppelbåten” skal gå en rute med faste stoppesteder i tillegg til at brukerne kan melde 
inn depot utenfor ruten via vår egen app eller via Ryddeportalen, dersom denne funksjonen 
blir tilgjengelig. 
 
Prosjektet er grundig beskrevet her:  Kystrenovasjon Helgeland (Google Docs) 
 

 
Målet med Kystrenovasjon Helgeland er å redusere omfanget av ulovlig bålbrenning, 
deponering og dumping av avfall.  
 
Gjennom sesongen 2019 oppsøkte vi mange av bålene, som var synlige på lang avstand på 
grunn av den svarte røyken. På den måten fikk vi møte bålbrennerne og intervjue dem om 
årsaken til at søpla brennes i stedet for å leveres på vanlig vis. Dette er grundigere 
beskrevet i prosjektbeskrivelsen for Kystrenovasjon Helgeland.  

https://docs.google.com/document/d/1ZDMlHJ8j80h0A1stHC_QlSXp3yVbKESZSrNI39D7pyA/edit?usp=sharing


 
 
4. ITSB Strandryddeskole 
Som en grunnstein i våre operasjoner ønsker vi å videreføre konseptet som var 
utgangspunktet for etableringen av In The Same Boat, nemlig rekruttering av langtids 
frivillige fra hele verden, som gis opplæring til å bli profesjonelle strandryddere. 
 
ITSB Strandryddeskole skal både ta vare på den opprinnelige ITSB-kulturen, og samtidig ha 
en opplæringsfunksjon våre langtids frivillige. 
 
Vi har en ambisjon om å hente inn 180 tonn avfall gjennom denne aktiviteten i 2020. 
 
Målet med ITSB Strandryddeskole er: 

- Rekruttering av frivillighet 
- Grundig opplæring av strandryddere 
- Rydding i utilgjengelige områder med lav eller ingen øvrig aktivitet 
- Produksjon og distribusjon av inspirasjonsfilmer om hav og bærekraft 

 
I første omgang er ITSB Strandryddeskole tenkt for intern opplæring av personell, både 
frivillig og profesjonelt, som skal delta på større operasjoner og aktiviteter. 
 
Samtidig ser vi muligheten for å tilby opplæring til andre organisasjoner, dersom dette skulle 
være av interesse. 
 

 
Seilbåten “Live” på Helgelandskysten i 2018 før vi tok i bruk større arbeidsbåter. 
 
  



Innhold i læreplanen på ITSB Strandryddeskole: 
- Sikkerhet på sjøen 

- Gjennomgang av alarminstruks 
- Mann over bord-øvelse 
- Sikkerhetsutstyr 
- Sjøvettregler og trygg oppførsel i båt 

- Sikkerhet i strandsonen 
- Forebygging mot personskade 
- Forebygging mot skade på dyr, fugl og fauna 
- Forebygging mot skade på tredjeparts eiendom 
- Førstehjelp 

- Strandrydding i praksis 
- Ryddemetodikk 
- Sortering i felt 
- Opphavsregistrering/dokumentasjon ifb. materialgjenvinning 
- Lasting/lossing 
- Avfallsbehandling/håndtering 
- Spesialavfall og risikoavfall 
- Ordinær registrering av funn 
- Plukkanalyse, gjennomføring og registrering 

- Grunnlære om plast og plastens verdikjeder 
- Grunnlære om livet i havet og vannets kretsløp 

 
Vi er klare til å ta imot deltakere fra 15. mars 2020. 
 

 
ITSB Strandryddeskole vil gi praktisk erfaring med lasting og lossing i trygge omgivelser.  
 
Under opplæringen, vil deltakerne på ITSB Strandryddeskole også utføre strandrydding, i 
områder der det er behov både for rydding på utilgjengelige steder og kartlegging av 
forekomster av marin forsøpling, men ikke de minst tilgjengelige og krevende områdene. 
  



5. Administrasjon, kommunikasjon og ledelse  
For å sy alle våre team og operasjoner sømløst sammen har vi behov for en dedikert 
administrasjon, og her vil også alle sentrale funksjoner ligge, f. eks. bokføring, revisjon, 
booking av mannskap og innsamling av rapporter fra utført arbeid. 
 
Kommunikasjon 
For å sikre kontinuitet og kvalitet i kommunikasjon i sosiale medier og holde oppe trykket 
mot de redaksjonelle mediene, ønsker vi også å ha en full stilling til kommunikasjon, som 
både produserer eget innhold og følger opp mannskap ute i felt med veiledning og 
motivasjon for å filme, ta bilder som publiseres sentralt, og til å bruke sine egne kanaler i 
sosiale medier. Mediainnhold vil også kobles mot blokkjeden som sporer materialet gjennom 
Ogoori-verdikjeden til ferdig produkt. Her benyttes programvaren fra Empower. 
 
Strenge kvalitetskrav til økonomistyring og administrasjon 
Det har erfaringsmessig vist seg at vi trenger en tett dialog både med revisor og advokat, da 
det er mange fallgruver når det gjelder både disponering av offentlige midler og utvikling av 
tjenester innen en helt ny bransje - “strandryddebransjen”. 
 
Vi har en ambisjon om å være “best in class” når det gjelder internkontroll, regnskap og 
andre juridiske forhold, og har derfor satt av relativt store budsjettposter til nettopp dette. En 
skalering av operasjonene i forhold til tidligere år gir også et økt behov for administrativ 
kapasitet. 
 
Sentraliserte oppgaver 
Gjennom å sentralisere administrative oppgaver får vi en reduksjon av administrativ kost pr. 
team og på tvers av aktørene som er involvert i Levende Hav. 
 
Vi har blant annet sentralisert booking og administrasjon av mannskap, både lønnet og 
langtidsfrivillig, for hele operasjonen og alle teamene. 
 

 
Arbeidsbåten “Dory” under lasting utenfor Lovund. Plastsøppel har lav egenvekt, så 
arbeidsbåtene blir ofte fullastet før man har utnyttet tillatt vekt. 



 
 
 
 
Geografisk oversikt 
 
Blå: Full sesong, full skala operasjon 
Grønn:  M/S Miljødronningen høst 
Rød: ITSB høst 
 

 
 
 
  



Hensyn til hekkende fugl og sårbare områder 
 
Vi har siden oppstart i 2017 og spesielt gjennom sesongen 2019 jobbet med å skaffe en 
dypere kunnskap om hekkende fugl og annen sårbar natur eller sårbart dyreliv, både i et 
juridisk perspektiv og selvsagt i et ideelt perspektiv med en praktisk tilnærming - dvs. 
hvordan kan vi rydde mest mulig marint avfall, med lavest mulig risiko for å gjøre skade.  
 
Vår overordnede drivkraft er tross alt basert på et ønske om nettopp å gjøre en positiv 
forskjell for livet i og rundt havet. 
 
Å forholde seg til gjeldende lovverk og verneområder og å fare frem så skånsomt som mulig 
er selvfølgeligheter. 
 
Vi har hentet inn informasjon fra aktører med høy kompetanse på fugl og lokal kjennskap for 
å få anbefalt hvilke områder som er minst sårbare til forskjellige tider. Problemstillingen er at 
det alltid vil være en risiko, og at ingen ønsker å gi oss en “blankofullmakt” til å rydde i et 
område, i frykt for å stilles til ansvar dersom det skulle oppstå konflikter eller problemer. 
 
Løsningen på dette har vært å utvikle en intern forskrift med noen klare rutiner vi følger, for å 
minimere risikoen. 
 
Denne forskriften er under løpende utvikling, basert på tilbakemeldinger vi får og har fått fra 
bla. Statens Naturoppsyn, Ornitologisk Forening og andre fagmiljøer, og vi håper at også 
Fylkesmannen på sikt vil kunne gi oss klarere tilbakemelding enn det som er mulig i dag. 
 
Forskriften ligger her: http://www.levendehav.no/fugl 
 
Vi vil til enhver tid oppdatere Fylkesmannen om våre planer og hvor vi jobber, slik at det er 
mulig å gi korrigeringer. 
 

 

http://www.levendehav.no/fugl


Logistikk og håndtering av avfall - landsdekkende løsning 
Vi har tidligere god erfaring med å benytte lokale avfallsselskap (IKSer) for mottak av 
innsamlet avfall. 
 
Vi har også prøvd ut alternativ logistikk mot f. eks. aktører som jobber med utviklingsprosjekt 
for nye måter å gjenvinne eller gjenbruke og materialgjenvinne “havplasten”, og ved bruk av 
forskjellige leverandører av logistikk inn til avfallsselskapene som har tatt imot avfall fra oss. 
 
Målene med å eksperimentere med og utvikle nye løsninger for logistikk er: 

- Redusere logistikk-kostnaden 
- Øke gjenvinningsgraden gjennom prosjektet PCS - Plastic Capture and Storage 
- Forenkle innleveringen ute i felt, både for våre egne team og for andre strandryddere 

 
Vi ønsker at logistikken fra strand og inn til mottak alltid skal være basert på rimeligste 
alternativ, dvs. forskjellige kombinasjoner av midlertidige depot i container eller bigbags, båt 
og lastebil, avhengig hva som er tilgjengelig og praktisk i de forskjellige områdene vi jobber. 
 
Allerede under ryddingen vil vi gjøre en sortering, der store fraksjoner som egner seg for 
gjenvinning blir separert ut, dvs. at vi allerede ute i felt har følgende seks fraksjoner: 
 

1. Tau, not, trål 
2. Store kanner, fiskekasser, rør, o.l. (HDPE og PP) 
3. Øvrig plast (usortert rest) 
4. Metall 
5. Gummi (bildekk og fendere) 
6. Spesialavfall 

 
Vi har inngått et samarbeid med Ope/Ogoori som gjennom prosjektet PCS - Plastic Capture 
and Storage vil ta imot fraksjon 1-3, mens 4-6 vil leveres til lokale iks eller andre 
renovasjonsaktører.  Vi ser også på mulighetene for å omsette fullt gjenbrukbare objekter, f. 
eks. trålkuler. 
 
Fraksjonene som går til Ope/Ogoori vil leveres direkte til deres samarbeidspartnere, som 
også er godkjente mottak, f.eks. IVAR gjennvinningsanlegg på Forus eller Containerservice 
Ottersøy/NOPREC. 

 
Forlatt blåskjellanlegg på Helgeland. Tønnene er brukt som oppdrift. 



Omlastingspunkter 
Kartet nedenfor viser våre 75 punkter for omlasting fra arbeidsbåt til container eller bigbag, 
og videre transport til mottak.  Områdene skal betjenes av flere underleverandører, men vi 
nevner her noen av de vi forventer kommer til å ta større volum. 
 

Vestlandet: Ragn Sells og 2 Marine 
Helgeland og Salten: Viking Gjenvinning og 2 Marine 
Troms og Finnmark: Viking Gjenvinning og 2 Marine 

 
Viking Gjenvinning og Ragn Sells baserer seg på lastebil, mens 2 Marine bruker fartøyet MS 
Sørøysund, et landgangsfartøy som laster inntil 20 stk. 35 kubikk containere, også fra 
oppstillingsplasser uten brygge. 
 

 
 
 



Langsiktig finansiering av fartøy 
Vår lave kostnad pr. innsamlet kilo avfall kommer blant annet som et resultat av at vi har 
finansiert egne fartøy, og dermed har en langt lavere kostnad enn om vi skulle leid inn 
kommersielle fartøy. 
 
Det finnes heller ingen fartøy i leiemarkedet, med de spesifikasjonene som kreves for å 
gjennomføre våre operasjoner. 
 
I dag er flåten i stor grad finansiert med garantier og innskudd fra privatpersoner, og spesielt 
personene som jobber aktivt i driften av In The Same Boat og de øvrige tiltakshaverne er 
eksponert.  Dette er selvsagt en frivillig risikoutsetting, men moralsk sett håper vi på en 
endring i støtteordningene, slik at man kan gjøre avtaler om finansiering av prosjekt over 
minst 3 og gjerne 5 år. 
 
I våre budsjett er den verdimessige avskrivningen på fartøy tatt med, og tilsvarer det som 
ellers ville vært leie av fartøy. I den grad enkelte finansiører har en policy om å ikke 
finansiere fartøy, er det opp til disse å vurdere om avskrivningen kan sees på som en “leie”, 
eller om denne kostnaden utelates i vurderingen av tilskudd. 
 
Alternativet ville vært å etablere egne selskap, som kunne leie fartøyene tilbake til 
prosjektene. Dette er en praksis vi vet andre aktører benytter og har benyttet tidligere, og 
som etter vår mening gir grunnlag for spekulasjon og skjulte gevinster for aktørene eller 
deres personlige relasjoner. Vår metode er derimot 100% transparent. 
 
Vi påpeker at vi har store nok inntekter fra andre kilder til å dekke avskrivningen i sin helhet, 
og at det ikke er behov for dekning av denne kostnaden fra f. eks. Miljødirektoratet. 
 

 
Veien mot å utvikle Norges mest effektive metode for strandrydding har ikke vært hverken 
like rett eller idyllisk som denne veien på Brasøy i Herøy Kommune. 
  



Budsjett 2020 
 
Budsjett pr. team 
Her er Miljødronningens tokt delt i del A, B og C for å skille mellom skoleturne med Før 
Fuglene Kommer på Vestlandet, og operasjonsbase for Troms/Finnmark, samt samarbeidet 
med NORCE.  
 
Arbeidsbåten “Dory” er delt 50/50 på å være støtte for Miljødronningen i Troms/Finnmark og 
for de faste regionale teamene i Salten og Helgeland. (Derfor avvik fra det detaljerte 
budsjettet som legges ved søknader.) 
 
Team Kostnad Tonnasje Kost/kg 

1. Regional profesjonell rydding og logistikk 12 383 622 592 21 

2A. Miljødronningen skoleturne Vestlandet 2 523 600 10 252 

2B. Miljødronningen tokt Troms/Finnmark 7 407 700 57 131 

2C. Mikropast kartlegging (NORCE + NMF) 650 000   

3. Kystrenovasjon Helgeland 4 506 406 160 28 

4. ITSB Strandryddeskole 4 202 160 183 23 

5. Overordnet administrajon 2 936 000   

SUM 34 609 488 1 002 35 

 
 
Budsjett pr. kostnadskategori 
Kagegoriene tilsvarer regnskapskontoer eller kontogrupper i faktisk regnskap. 
 
Kostnadskategori Sum Andel 

Avfallshåndtering (Logistikk, innlevering, håndtering) 2 675 000 8% 

Avskrivning eller leie fartøy (arbeidsbåter og bobåter) 6 516 000 19% 

Teknisk drift fartøy, drivstoff, vedlikehold og fartøysforsikring 3 626 688 10% 

M/S Miljødronningen tekniske kostnader og avskrivning 5 712 000 17% 

Maritimt personell (Skippere, matroser/hosts, osv.) 9 773 800 28% 

Administrativt personell (Prosjektledelse, økonomi, m.m.) 1 700 000 5% 

Eksterne tjenester, adm. (Regnskap, revisjon, juridisk) 840 000 2% 

Reisekostnader mannskap og adm. reiser 800 000 2% 

Forpleining (mat og opphold) 1 770 000 5% 

Overordnede forsikringer 150 000 0% 

Leie lokaler 96 000 0% 

Ryddemateriell og div. kostnader 250 000 1% 

Musikk, lisenskostnader 50 000 0% 

Mikroplastprøver, NORCE 650 000 2% 

SUM 34 609 488  



 
 
 
Dedikerte fartøy i helårs drift, grunnlag for kostnader 
Vi gjør oppmerksom på at fartøyene M/S Miljødronningen, Nemo, Dory, Live, samt 5 nye 
fartøy som leveres i 2020 vil være 100% dedikert Levende Hav, dvs. at kostnadene som er 
presentert i prosjektet dekker alle kostnader i 2020 for disse fartøyene.  
 
I perioden desember, januar og februar vil fartøyene ikke være i operativ drift og utgifter til 
drivstoff og mannskap vil frafalle, mens kostnader som påløper i disse månedene er 
havneleie, avskrivning, forsikring, samt årlig vedlikehold som forsåvidt gjelder hele den tid 
fartøyene er i drift.  Ved å legge vedlikehold til vinteren oppnår man en optimal utnyttelse av 
fartøyene, uten driftsstans for vedlikehold under ryddesesongen. 
 
Dersom vi hadde leid inn eksterne fartøy, ville vedlikeholdskostnader og tapte inntekter i 
vedlikeholdsvindu vært inkludert i leieprisen, sammen med et netto påslag for båteier. Vår 
modell gir altså en totalkostnad for bruk av båter, som ligger lavere enn ved innleie. 
 
Finansieringsplan 
Vi jobber i utgangspunktet med følgende finansieringsplan: 
 
Finansieringskilde Andel Sum 

Handelens Miljøfond 35% 12 000 000 

Sparebankstiftelsene 20% 7 000 000 

Miljødirektoratet 14% 5 000 000 

Sjømatindustrien, shipping, olje 12% 4 000 000 

Div. forvaltning (kommuner, fylke, SOMM, osv.) 7% 2 500 000 

Dagligvareindustrien 4% 1 500 000 

Kommersielle sponsorer 4% 1 500 000 

Gaver og medlemsavgift 3% 1 109 488 

 100% 34 609 488 

 
Beløpene man søker finansiert er høye, men fortsatt utgjør vår andel av kostnadene i det 
store bildet mindre enn 5% av det som forventes av finansiering av norske tiltak mot marin 
forsøpling pr år fremover, samtidig som denne operasjonen vil dekke mer enn 50% av 
Norges kystlinje og trolig så mye som 60-70% av den totale mengden innsamlet marint avfall 
i 2020. 
 
Vi mener opprydding bør være en del av produsentansvaret for aktører i verdikjeden for de 
produktene vi finner mye av. Vi har eksempelvis lagt press på Orkla, som står bak en ikke 
ubetydelig andel av avfallet i kategorien personlig forbruk. 
 
Dialogen er positiv, og vi blir inkludert i fora der man diskuterer mulige tiltak, men terskelen 
virker å være høy for at en produsent skal forplikte seg til kostnader ved opprydding.  
 



 
Utfyllende informasjon om aktørene 
Levende Hav-samarbeidet er gjort mulig gjennom en målrettet innsats over flere år. De 
sentrale aktørene som har vært med hele veien, og som også deltar i 2020 er: 
 
 
In The Same Boat 
Foreningen In The Same Boat (ITSB) ble etablert i 2017 med en 100% dedikasjon til 
kampen mot marin forsøpling.  Kjernen av ITSBs aktivitet er basert på mobilisering av 
langtidsfrivillige fra hele verden, som kommer til Norge for å rydde strender på dugnad, i 
bytte mot gratis opphold og mat. 
 
Foreningen har også en tydelig profil i sosiale medier, med mange følgere og høy aktivitet, 
basert på profesjonell innholdsproduksjon. Foreningen har involvert seg i utviklingsprosesser 
i flere bransjer, som kompetanseleverandør innen strandrydding og plastens verdikjede og 
har også tett dialog med aktører som Hold Norge Rent og Senter for Oljevern og Marint 
Miljø. 
 
Primus motor for foreningen er Rolf-Ørjan Høgset, som har vært med siden starten. Han har 
bakgrunn innen kommunikasjon, medier og teknologi, fra blant annet oljeindustrien, 
oppdrettsnæringen og mediebransjen. 
 
ITSB har i sesongene 2017-2019 bidratt til rydding av 350 tonn marint avfall, og har også 
rekruttert frivillig mannskap til Miljødronningen. 
 
Foreningen In The Same Boat har ingen fast ansatte, men et aktivt styre med fortløpende 
styreaktivitet/administrasjon. 
 
Foreningen har ekstern regnskapsfører og bruker statsautorisert revisor til gjennomgang av 
økonomiske rapporter.  
 
 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) 
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, med 
regionskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo. 
 
NMF er største eier i M/S Miljødronningen AS, og har engasjert seg tungt i miljøsaker relatert 
til havet, og spesielt forurensning fra oppdrettsnæringen. 
 
De siste årene har NMF hatt et tett og godt samarbeid med Bergen og Omegn Friluftsråd og 
skjærgårdstjenesten, og det er gjennomført tokt med fokus på strandrydding både i 2017, 
2018 og 2019. 
 
NMF er kjent for en direkte og tydelig kommunikasjon og et dypt og genuint engasjement i 
sine kjernesaker. 
 



M/S Miljødronningen AS 
Den store katamaranen M/S Miljødronningen er drevet gjennom et eget aksjeselskap eid av 
Trond Mohn og Norges Miljøvernforbund.  Fartøyet er 34 meter langt, tar 47 passasjerer og 
har blant annet konferansesal til 50 sittende gjester, ROV som kan gå til 2000 meters dybde 
og helikopterdekk. 
 
Miljødronningen har de siste årene vært 100% dedikert tiltak mot marin forsøpling, og det er 
et ønske at dette fokuset kan videreføres. 
 
Selskapet har normalt 4 ansatte, kaptein, styrmann, maskinist og matros/kokk/renholder, 
basert på gjeldende krav om mannskap for passasjerfartøy i denne størrelsen. 
 
Under strandryddetokt vil det i tillegg være leid inn personell med relevant fagkompetanse, 
deriblant marinbiolog Naxo Tomey. 
 
 
Salt Life AS 
Selskapet er eid av blant annet foreningen In The Same Boat, Norges Miljøvernforbund og 
gründer Rolf-Ørjan Høgset, som sammen med 30 andre aksjonærer ønsker å bygge en 
teknisk operasjonell plattform for strandrydding og andre tiltak mot marin forsøpling. 
 
Selskapet drives på ideell basis, dvs. at det ikke tas ut utbytte, og det gjøres heller ikke 
oppdrag utover drift av tiltak som er administrert av foreningen In The Same Boat, dvs. at 
tilskudd til tiltak aldri vil gi konkurransefortrinn i kommersiell virksomhet. 
 
Gjennom egenkapital, sikkerhet og lån fra aksjonærene, samt særdeles gunstige avtaler 
med Cultura Bank har det vært mulig å bygge opp en flåte av fartøy som er skreddersydd for 
strandrydding, og som kan driftes til en langt lavere kostnad og større effektivitet enn 
innleide fartøy fra kommersielle aktører. 
 
Flåten vil i 2020 bestå av 3 seilbåter og 5 arbeidsbåter. Seilbåtene benyttes som bolig for 
profesjonelle strandryddere og til mindre sammenkomster med publikum, og arbeidsbåtene 
brukes både til å frakte strandryddere ut i skjærgården, og til å frakte avfall inn til levering. 
 
Salt Life AS har 3 faste ansatte, ekstern regnskapsfører og statsautorisert revisor. Skippere 
leies inn i engasjement ut fra prosjektaktiviteter.  
 
 
NORCE- Norwegian Research Centre 
NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med 1000 ansatte 
(Inkludert datterselskaper), 1500 prosjekter, en årlig omsetning på rundt 1,3 milliard kroner 
og rundt 500 vitenskapelige publikasjoner i året. Hovedkontoret ligger i Bergen - men 
konsernet har betydelige aktivitet i Alta, Tromsø, Bardu, Bodø, Haugesund, Randaberg, 
Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo. 
 
NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke 
kunnskapsmiljøer.  
 



Innen plastproblematikken er NORCE engasjert i utfordringene knyttet til miljøet og 
menneskers helse, kvaliteten og relevansen av  tilgjengelig informasjon, behovet for 
kartlegging av omfanget av problemet og utvikling av metoder for å svare på de viktige 
spørsmålene, fra makroplast til mikroplast. 

  
NORCE har utviklet infrastruktur, laboratorier og kompetanse som setter oss i stand til å 
levere analyser av mikroplast i en rekke miljøprøver med høy kvalitet og sikkerhet. 
Laboratoriet deltar i tilgjengelige ringtester og har vist gode resultater for analyser av 
mikroplast.  
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