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12662 NORSK INSTITUTT FOR
VANNFORSKNING

Beslutningsmatrise for effektiv og skånsom rydding av
ulike miljøer Troms og Finnmark

Utvikle et risikobasert beslutningsverktøy for rydding av søppel i ulike
miljø mht. hvor det bør ryddes (positive virkninger og
rehabiliteringsevne), hva (mulig miljøskade), og hvordan (egnethet av
ulike ryddemetoder), samt kostnad. Teste og evaluere verktøyet på 3
ulike kystmiljø.

3 800 000

12867 NORWASTE AS Hvor mye plast ender opp langs norske veier? Oslo

Det er behov for økt kunnskap om hvor mye plast som ender opp som
forsøpling langs vei nasjonalt. Norwaste har laget en metode for å måle
forsøpling langs vei som har vært testet i Innlandet. Denne metoden vil
benyttes for å gi et nasjonalt estimat på mengde plast som ender opp
langs vei.

1 400 000

12748 SINTEF MANUFACTURING AS Sirkulær- og miljøeffekter for oppdrettsnøter Trøndelag

Prosjektet skal undersøke og sammenligne miljøpåvirkning og
sirkularitetspotensial for avhendingsløsninger for oppdrettsnøter.
Hvilken avhendlingsløsning har lavest klimapåvirkning, og hvordan
unngår vi å sirkulere miljøgiftene fra impregneringen på nøtene?

2 000 000

12819 NORSUS NORSK INSTITUTT FOR
BÆREKRAFTSFORSKNING AS Environmental impact of different types of circularity Viken

The project aims to study the environmental impact of using recycled
plastics in short-lived or long-lived products. This by analysing the
environmental performance and system dynamics of circular systems
focusing on reuse, closed loop recycling, downcycling and upcycling.

700 000

12985 STATSFORVALTAREN I VESTLAND Samarbeid for å hindre og håndtere plastforurensning fra
det norske landbruket Vestland

Landbruksplast (LP) på avveie er et stort miljøproblem. Spredning av
plast til jord er estimert 4-23 ganger større enn plast i havet globalt.
Prosjektet samler aktører i verdikjeden, iverksetter tiltak og gir ny
kunnskap for å hindre at LP skader jord og miljø; livsgrunnlaget for
matproduksjonen.

750 000

12700 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES
ARKTISKE UNIVERSITET

Preferences for reducing fishing gear loss: General
public, consumer, and fisher perspectives Troms og Finnmark

- To determine preferences of different stakeholders, including the
general public, consumers and fishers, for management to secure
reductions in lost fishing gear.
- To provide evidence-based market instruments preventing and
reducing lost fishing gear and its consequences.

800 000

12872 NF&TA AS Kunnskapsprosjekt – separat innsamling av tekstiler Oslo

Prosjektet skal: 1: etablere et godt faglig beslutningsgrunnlag for
utviklingen av løsninger for innsamling av tekstil fra husholdninger med
tilhørende verktøykasse for kommunikasjon. 2: øke kunnskapen om
plast i  tekstilstrømmer og bygge videre på analyser fra Wasted Textiles.

1 600 000

13207 NOSCA CLEAN OCEANS
Sammenstilling av miljøkunnskap for
beslutningsstøtte-verktøy for forsøplingsobjekt på
havbunnen.

Troms og Finnmark

Ved å sammenstille eksisterende kunnskap fra forskning og teknologi,
vil vi lage et grunnlag for utvikling av et verktøy som skal effektivisere
beslutningsprosessen/anbefale tiltak for avfall på havbunn (la
ligge/dekke til/plukke opp), der data innhentes av kostnadseffektive
kartleggingsverktøy.

600 000

12734 WINGBEAM AS WingBeam Demonstrasjonshall bygget med søyler og
bjelker fra utrangerte vindmølleblad Viken

Det skal utvikles og produseres nødvendige bærende elementer til en
200 m2 demohall av komposittstaver fra utrangerte vindmølleblader i
kombinasjon med profiler i fiberarmert, resirkulert plast som erstatning
for elementer i stål, aluminium mm.

1 500 000

13154 NOPLA AS
Erstatte engangssjømatkasser i EPS med
ombrukskasser i plast etter mønster av
dagligvarebransjen.

Trøndelag

RTI Sea er en komplett produkt- og logistikkløsning for sjømatindustrien
med 100% resirkulerbar ombrukskasse i plast (PP). Løsningen har
potensial til å redusere sjømatnæringens CO2 fotavtrykk med 250 000 -
355 000 tonn CO2 ekv. p.a.

3 000 000

12803 ORKEL AS Mindre rundballplast Trøndelag
Det årlige forbruket av rundballplast globalt er på over 400.000 tonn.
Prosjektet skal redusere plastbruken pr. rundball med 40% gjennom å
optimalisere hvordan folien påføres rundballen.

3 000 000

13173 MEPEX CONSULT AS Design mot forsøpling Oslo

Prosjektet skal utarbeide konkrete retningslinjer og verktøy for
produsenter og emballasjeutviklere slik at de i innovasjons- og
designprosessen kan gjøre designmessige grep for å redusere
forsøplingsrisikoen til produkter og emballasje før de settes på
markedet.

800 000

12971 GRIN AS Takeaway uten throw-away som kantineløsning - veien til
en sirkulær kantinedrift Oslo

Dette prosjektet vil implementere gjenbruksemballasje for take-away i
Regjeringskvartalet i Oslo, slik at en kan gå fra engangsemballasje til
gjenbrukbar matemballasje i plast ved bruk av sirkulærteknologi.

500 000

13120 VILL ENERGI AS Plastreduksjon i bygge- og anleggsnæringen Oslo

Prosjektet skal identifisere løsninger for redusert plastbruk i bygg, samt
identifisere løsninger som reduserer miljøpåvirkningen av plastbruk i
bygg. Målet er å finne kostnads- og klimaeffektive alternativer til plast
slik at dagens omfang kan reduseres vesentlig.

2 500 000
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13157 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING Løsningsrom for sirkulære blokkeringer Oslo

Prosjektet skal utvikle en omforent 5-10 årig Masterplan for å løse
prioriterte blokkeringer for sirkulær plastemballasje. Arbeidet tar
utgangspunkt i tidligere arbeid gjennomført av HMF, Circular Packaging
Cluster, samt Veikart for sirkulær plastemballasje. Formålet er å
redusere mengde ny plast på markedet.

800 000

12929 CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS GJENTA(U) Trøndelag

Containerservice Ottersøy AS (COAS) vil sammen med Sinkaberg
Hansen og Scale AQ utforske muligheten for å gjenbruke tau fra
havbruksnæringa. COAS mottok i 2021 2500 tonn tau, noe av dette ser
ut som nytt tau. Prosjektet ønsker å utrede muligheten for å etablere en
prosess for å kunne gjenbruke tau.

1 800 000

12955 NF&TA AS Plattform for reparasjon og pant av tekstiler Oslo

Prosjektet skal utvikle en plattform for reparasjon av tekstiler for
tekstilprodusenter. Dette vil adressere felles bransjeutfordringer og skal
lede til utvikling av nye pant og reparasjonsløsninger mot forbruker.
Dette kan bidra til å forlenge levetiden til tekstilprodukter.

2 500 000

12998 SEKULUM AS Redusere plastforbruket i gartneri og
planteskole-sektoren, samt i private hager. Trøndelag

Sekulum AS&nbsp; er Norges eneste produsent av eggebrett og
eggekartong. I prosjektet skal plastpottebruken ved gartneri og
planteskoler reduseres gjennom å tilby papirmassebaserte potter som
et alternativ til plastpotter.

200 000

12654 Alloc AS Nesten naken Agder Prosjektet skal redusere plast til emballering av av baderomsplater med
minst 80%, herunder årlig 25 tonn krympeplast og 0,4 tonn vikleplast. 500 000

12844 Helly Hansen AS Renewable Natural Based Resources to Replace Plastic
Materials in High Technical Apparel Oslo

Prosjektet skal utvikle et nytt ullbasert materiale for å erstatte syntetiske
materialer i klær som må være vanntette. I tillegg til å redusere plastbruk
kan prosjektet bidra til å løse et avfallsproblem knyttet til ull.

2 600 000

12839 DET KONGELIGE SELSKAP FOR
NORGES VEL Plastic Free Production of Trees in our Nurseries Afrika

Using banana leaves/biopots/seedballs to replace all plastic bags in the
production of 1-2 million cashew seedlings by 2025, by creating mass
production of biodegradable pots/seedballs and improve distribution.

2 000 000

13262 Environmental Justice Foundation Reducing plastic bottle waste in Bangkok Asia
Installing water refill stations in Bangkok to reduce the reliance of
consumers on purchasing bottled water and to encourage the use of
reusable bottles, and increase access to clean water.

1 190 566

13310 Enviu Foundation Scaling up Reuse to the next level for hygienic and food
products with Koinpack Asia

Scaling up Indonesia's first reusable packaging system (Koinpack) for
households, personal care and food products to reduce low quality
flexible plastic packaging. The service will be increased from 60 to 500
points of sale and estimates to prevent 4.9 million flexible plastic
packaging in 2023.

1 600 000

13297 HACEMOS ARGENTINA Eliminating the use of single-use plastic containers in
kitchen soups in Parana, Argentina Sør-Amerika

Reducing the amount of single-use plastic used for food distribution for
kitchen soups in vulnerable areas of the city of Paraná, Entre Rios,
Argentina.

1 500 000

12820 Galapagos Conservation Trust Action from grassroots to Government for a Plastics
Circular Economy in Galapagos Sør-Amerika

Developing of a plastics circular economy in Galapagos by
strengthening single-use plastic and waste management policies and
supporting sustainable alternatives innovated by the local community,
to reduce the environmental and wildlife risks of plastic pollution.

1 315 866

12661 Environmental Justice Foundation Net Free Seas Indonesia Asia 1 151 450

13199 Waste & Resources Action Programme
(WRAP) Accelerating Global EPR Adoption Afrika, Sør-Amerika, Asia

Facilitate the adoption of EPR schemes around the world by creating an
enabling environment for effective global EPR and establishing best
practice for replication through capacity building, data collection and
analysis, business engagement and citizen behaviour change.

1 860 772

13175 NORSK FOLKEHJELP Reducing plastic waste in Thua Thien Hue province in
Vietnam Asia

Reducing the quantity and impacts of plastic waste in Thua Thien Hue
province, Vietnam, by developing, testing and implementing products
made from co bang, a native grass.

800 000

12919 UN-Habitat India Frontier Technologies for Inclusive Circularity of Low
Value Plastics (LVP) Asia

Demonstrating sustainable circularity of low value waste plastics
through the application of recycling technologies in an inclusive manner
in Eastern India region to reduce plastic pollution.

2 500 000

12716 ECOS Environmental Coalition on
Standards

Upstream single-use plastics reduction solutions for
Khon Kaen’s street food complexes Asia

Implementing upstream solutions to limit the use of single-use plastics
in street food vending operations through build capacity and support
local authorities and communities in the province of Khon Kaen,
Thailand.

1 507 329

Net Free Seas prevents the flow of discarded fishing nets into out
oceans through the retrieval and recycling of lost and abandoned nets.
It connects coastal communities directly with recyclers whilst providing
th ith t ibl fi i l b fit f ti i ti
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12790 WasteAid UK Empowering youth & vulnerable communities in The
Gambia through plastic waste reduction & recycling Afrika

Collecting and recycling plastic waste to reduce plastic pollution.
Working with selected communities and helping a local recycling facility
to scale and offer employment to youth in the waste sector, in addition
to facilitating end markets for collected and recycled waste.

1 700 000

12735 Union Island Environmental Alliance Reducing imported bottled water use on Union Island by
improving domestic & community water quality Karibia

Developing a sustainable water security management plan for Union
Island (UI) that implements proven low-cost resilient means of improved
water quality to reduce the import and consumption of single use
plastic bottles of water.

1 242 757

13038 SCANDI ENERGY AS Eliminering av plastavfall fra slamanlegg Viken

Behandlingsanlegg for avløpsvann som samler plastpartikler samles i
slammet, som så går gjennom en pyrolyseprosess som omdanner alt til
ren energi og biokull. Dermed unngår vi at plast i prosessert slam
resirkuleres til jorder og anlegg som jordforbedring.

2 500 000

12939 OGOORI AS Tapsfri logistikk for plastpellets Rogaland

Vi utvikler  tapsfri emballasjeteknologi og logistikk for plastpellets,
tilpasset markedets behov for automasjon og kostnadseffektivitet, og
uten store investeringer for selger og kjøper av plastråstoff. Prosjektet
har en null-visjon for utslipp av plastpellets til omgivelsene.

2 300 000

13076 PINOVO AS Clean Surface Treatment Solution for the Offshore Wind
Industry Vestland

Offshore Wind has become an important source of alternative energy,
but will also be a bigger source of Paint Microplastic Pollution, unless
clean surface treatment methods are used. Pinovo's proposed solution
will stop Paint Microplastic Emissions, and deliver life extension of the
Wind Turbines.

700 000

12997 BREIVIK MARINE SOLUTIONS AS Snurrevadtau - en forurensings-kilde som kan bli til nytt
råstoff Møre og Romsdal

Snurrevadtau består av stålwire og plast av typen PP (polypropylen).
Slikt tau består av 4 eller flere kordeler. Hver kordel har kjerne av
stålwire omspunnet med PP-tau. Å splitte slikt brukt tau er en utfordring
som ingen har funnet gode løsninger på. Vi vil finne løsningen.

2 000 000

12860 DIVEMAP DA Divemap for kartlegging av søppel under vann Vestfold og Telemark
Tilrettelegge appen for at  brukere kan registrere funn av søppel og/eller
farlig avfall under vann. Informasjonen som blir registrert vil være synlig
for alle brukerne med rapportering til havforskningsinstituttet.

250 000

13056 EGERSUND TRÅL AS Utvikling av miljøteiner 100 % plastfri Viken

Det skal utvikles miljøteine for fangst av krabbe og hummer. Teinen skal
produseres i treverk, og vil være 100 % plastfri. Teinene konstrueres for
å forhindre spøkelsesfiske. Teinene vil være sammenleggbare for
plassbesparelse under transport (ca. 75 % mindre enn vanlige teiner).

2 000 000

13201 INNOMAR AS Sunfish Iridium Agder

Innomars løsning kombinerer hardware (bøyer) og software
(Digicatch-app). Vår hardware erstatter tradisjonelle bøyer og blåser
brukt i fiskeri med vår Sunfish-bøye. Dette prosjektet vil gi disse bøyene
global satelittdekning, slik at løsningen kan brukes over hele kloden.

4 500 000

12916 BUOYTECH AS Teknologi for å forhindre tap av passive fiskeredskaper
og spøkelsesfiske Vestland

Prosjektet vil fokusere på å videreutvikle den teknologien vi allerede har
for å få slutt på spøkelsesfiske. Løsningen har vært testet ut i av HI med
gode resultater, men det er enda noen justeringer som må til for at vi
skal kunne tilby en komplett og god løsning til markedet.

750 000

12870 ISOLA AS Bruk av resirkulert plast fra rør/merder til produksjon av
gulv- og grunnmursmembraner Vestfold og Telemark

Produkter produsert med råvarer fra Oceanize viser lovende
egenskaper, men lav produksjonshastighet. Isola vil utvikle
råvaren/produksjonen for kommersialisering av resirkulerte produkter.
Miljøgevinst: Klimagassreduksjon,  5 400 tonn CO2 eq,
avfallsreduksjonspotensial.

3 870 000

13008 ZIRQ SOLUTIONS AS Fra forbrenning av engangsutstyr til sirkulær plast i helse
og farma-sektoren Viken

Utvikle kompetanse og teknologi som muliggjør materialgjenvinning av
avfall fra helse- og farmasektoren. Alt medisinsk utstyr går i dag til
forbrenning og ressurser går tapt. Vi skal materialgjenvinne 85% av
dette utstyret, både produksjonsavfall, samt klinisk risikoavfall.

2 500 000

13309 PLASTRETUR AS Økt sporbarhet og kontroll i gjenvinningskjeden gjennom
innovative løsninger for sporing Oslo

Pålitelig og detaljert sporingsinformasjon av avfallsfraksjoner vil øke
tilliten til gjenvinningsbransjen generelt og plastvareprodusenters
varestrømmer spesielt. Det vil bidra til økt bruk av gjenvunnet plast og
mer samarbeid i gjenvinningskjeden.

900 000

12950 Norner Research AS Commercially driven value chain to increase use of
Norwegian re-cycled plastic Vestfold og Telemark

Prosjektet vil introdusere «post consumer recyclate» PP fra norske
kilder i innendørs og utendørs designpotter, gulvsystemer og
hageprodukter som er designet for det nordiske markedet. Plantasjen
har besluttet å kun bruke resirkulert plast og vil gjennom prosjeket øke
bruken av norsk plastavfall.

1 950 000
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13104 ROTOSTØP AS Hav- og landbruksplast resirkuleres til nye produkter Viken

Prosjektet skal etablere en sirkulær økonomi gjennom å benytte
innsamlet plast fra landbruk og havbruk til å produsere nye produkter
tilbake til bransjene. Ved full implementering vil vi redusere årlige
klimagasser med 2700 tonn CO2 eq/år - potensielt mye mer.

2 250 000

12798 KAOS NORGE AS ReKlapp: En lekker, pantbar, plassbesparende barnestol
av resirkulert (post-industrielt) plastavfall Oslo

Vi skal utvikle ReKlapp, en lekker barnestol for hele barndommen
utviklet av resirkulert plast. ReKlapp blir verdens mest miljøvennlige
barnestol, pantbar, med egen sirkulær økonomi. En veiviser og bjellesau
som vil gi store ringvirkninger for barneutstyrs-industrien.
Marked/distribusjon på plass.

2 000 000

13162 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Nytt direktiv fra EFSA øker mulighetene for bruk av
resirkulert plastemballasje til næringsmidler Oslo

EU-regulativ 2022/1616 trådte i kraft 10. oktober 2022. Det søker å
møte behovet for økt bruk av resirkulert plast i emballasje til
næringsmidler.  Prosjektet skal etablere et kommunikasjonsprogram
basert på det nye regulativet som sikrer at norske produsenter kjenner
og tar i bruk mulighetene.

250 000

12930 CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS Resirkulering av snurrevadtau Trøndelag

Containerservice Ottersøy skal utvikle en løsning for resirkulering av
snurrevad. Snurrevad er et mye brukt fiskeriredskap i Norge, men på
grunn av sitt komplekse produktdesign finnes ingen bærekraftige
avfallsløsninger for produktet i dag. Prosjektet skal løse denne
utfordringen

730 000

13151 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Standardisering for økt bruk av resirkulert
plastemballasje - forprosjekt Oslo

Prosjektet skal definere områder der standardisering kan bidra til økt
bruk av resirkulert plast samt vurdere hvilken effekt det vil ha å
standardisere mer på emballasjeområdet. Det omfatter bl.a.
plastmateriale, formater, merking, design for gjenvinning og
bruksområder.

450 000

13259 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Intelligent sporing av plastavfall skal sikre økt tilgang og
bruk av resirkulert plastemballasje Oslo

Prosjektet skal koble sammen system- og teknologileverandører med
emballasjeprodusenter, vareprodusenter og ressursselskaper og
kartlegge hvilke teknologier og løsninger for sporing og detektering som
har best forutsetning for å øke utbytte og kvalitet på resirkulert
plastemballasje -lukke sirkelen.

1 500 000

12618 DEN NORSKE
EMBALLASJEFORENING

Utredning av PET og rPET emballasje i Norge for økt
materialgjenvinning Oslo

Forumet ønsker å kartlegge mengdene av PET og rPET på markedet,
og mulighetsrommet for økt materialgjenvinning av PET. I tillegg til
kartleggingen, er det behov for å beskrive konkrete tekniske og
kvalitetsrelaterte utfordringer som hindrer økt materialgjenvinning.

200 000

13316 SVALBARD TURN IDRETTSLAG Aktiv i Friluft, Prosjekt Isfjorden Vestland

Prosjekt Isfjorden inneholder helgetokt med båt i Isfjorden på Svalbard.
Det vil bli store grupper som skal delta, og vi håper å få ryddet og
registrert noen av de populære områdene rundt om i Isfjorden.
Prosjektet har fokus på marin forsøpling og opprydding av sårbar
kystlinje.

500 000

12804 REDD OSLOFJORDEN AS Sikker rydding av uthavner og strender  i Oslofjorden Viken

Vi rydder havbunnen og tar oss av logistikken når dykkere og fridykkere
rydder havbunnen og strand. Vi transporterer dykkere. Vi setter ned
kurver eller sekker på bunn som så kan heises opp. Vi har stor båt med
kran, og diponerere brygge med kran som tar avfallet fra båt til bil.

300 000

13263 RYDD MØRE Ryddeligaen og åpne ryddeaksjoner 2023 Møre og Romsdal

Hovedmålet vårt er å nå gjennomføre:
1. Åpne ryddeaksjoner
2. Ryddeligaen for barneskolene på Sunnmøre og delmålet at vi skal ha
med oss alle barneskolene i Ålesund, og Haram kommune.

Denne søknaden er kun for å gjennomføre åpne aksjoner og
Ryddeligaen.

300 000

13156 SANDEFJORD DYKKERKLUBB Vi holder Fjorden renere Vestfold og Telemark

Ryddeaksjoner langs kysten av Sandefjord og Larvik. Sandefjord har
160 km kystlinje og 2000 små og store øyer. Hele dette skjøre marine
området er kontinuerlig eksponert for drivende marint plastsøppel via
sørvestvinder og havstrømmer fra Skagerak og Nordsjøen.

250 000

13211 NITTEDAL ELVEFORUM Søppelrydding, finansiering av oppryddingstjenester, og
utredning av automatisk innsamling i Nitelva Viken

Prosjektets hovedmål er å kartlegge tilfanget av søppel langs Nitelva
med sidebekker for å utvikle profesjonelle miljøtjenester av
søppelrydding i sesong.  Søppelproblemet øker i kompleksitet fra kilde,
bekk, elv, til hav så automatisk innsamling av flytende søppel i elv
trengs.

180 000
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13097 VÅRE STRENDER Strandrydding og forebygging i og rundt Raet
nasjonalpark Agder

For å involvere lokalsamfunnet i opprydding og holdningsskapende
arbeid knyttet til marin plastforsøpling. Skape en bærekraftig løsning
der hele lokalsamfunnet bidrar. Involverer samskapingsarenaer i et bredt
samarbeid mellom kommune, samfunn, lokale bedrifter og
forskningsmiljø

500 000

13058 FJORD CLEANUP Systematic deep cleaning of Oslo’s inner city waterfront Oslo

We want to extend our geographical reach and clean marine pollution
along all of Oslo's waterfront. The marine waste's location, its source
and quantities will then be documented to gain valuable insights to
extend our reach for preventative measures to reduce marine waste.

250 000

13196 GLOBAL SOSIAL UTVIKLING (GSU) Opplysningsarbeid rettet mot den somalisk-norske
befolkningen i Norge Oslo

Prosjektet har som formål å gjøre den somalisk-norske befolkningen i
Norge bevisst på hvordan man kildesorterer og hvorfor dette er viktig. Vi
vil gi dem informasjon og verktøy som gjør dem i stand til å velge
miljøbevisst i sine daglige liv.

300 000

12690 FJORDANE FRILUFTSRÅD Skuleturnè for Havet 2023-2024 Vestland

Besøke skoler på alle nivå i hele vår del av Vestland fylke og bidra i
undervisning med tema plastens miljøproblem og marin forsøpling,
samt ta elevene med på faktiske strandryddeaksjoner. Prosjektets
formål er å forebygge mot, og redusere plastforsøpling.

225 000

13087 FJORDANE FRILUFTSRÅD Friluftsliv og strandrydding som sosial arena Vestland

Vi inviterer til strandryddeseilas og "tur med meining", og retter oss
særs mot personar med innvandrarbakgrunn, nedsatt funksjonsevne
eller andre som trenger eit tilrettelagt tilbud. Målet er å både skape ei
reinare natur og ein sosial arena.

400 000

13287 PASSION FOR OCEAN TRONDHEIM Passion for Ocean-festival 2023 Trøndelag

Vi ønsker å bygge folks relasjon til havet, spre kunnskap om hvordan
det fungerer og hva vi kan gjøre for å ta vare på det. Vi ønsker å øke
forbrukerens kunnskap om hva forsøpling er, kilder til forsøpling, og
hvordan vi kan bidra til å hindre at søppel havner i havet.

400 000

13126 FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG
ROMSDAL Strandpant i Nordmøre og Romsdal - Stikk UT og plukk! Møre og Romsdal

Stikk UT og plukk  er en panteordning for strandsøppel og har som
formål å stimulere til rydding i Nordmøre og Romsdal, spesielt blant
frivillige lag og organisasjoner. Panteordningen er en standardisert
metode for innsamling og  levering av strandsøppel.

500 000

13191 Norges Miljøvernforbund Skole- og Strandryddeturneen 2023 Vestland

Rydde kysten for plast med hjelp av  frivillige og samtidig undervise
barn og unge om plast- og annen marinforsøpling og konsekvensene
det. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere
plastforurensning.

500 000

13022
GRIMSTAD KOMMUNE
KOMMUNIKASJON, KULTUR OG
NÆRING

Søppel Safari i bekker og vannveier på Agder Agder

Vi skal rydde bekker og vannveier for søppel, plast og skrot, til det
beste for fisk og natur.  Mer enn 500 skolebarn i seks kommuner skal
gjennom kommende år sørge for å rense bekkene våre for plast samt de
neste årene holde bekkene rene.

300 000

13026 INSPIRIA SCIENCE CENTER AS Ungdom på plastjakt Vestfold og Telemark

Prosjektet vil endre holdninger og skape gode vaner for de unge når det
kommer til å rydde, håndtere og bruke plast. Vi skal samle og formidle
kunnskap om det marine livet og økosystemer i Oslofjorden, samt teste
ny teknologi for å gjøre undervannsinnsamling  og -målinger.

400 000

13282 IN THE SAME BOAT Logistikk for frivillige i Nord-Norge Nordland - Nordlánnda
Gjennom www.levendehav.no/depot kan alle som ønsker å rydde, få
hjelp til logistikk og behandling av avfallet. Dette senker terskelen for
frivillig rydding betydelig og øker deltakelsen alle steder tjenesten tilbys.

500 000

13193 WAYBACK, STIFTELSEN LIVET ETTER
SONING Gi tilbake til samfunnet- søppelrydding i Agder Agder

Stiftelsen Wayback Kristiansand er en organisasjon som arbeider for
tilbakeføring i samfunnet for straffedømte. Dette arbeidet er en fin måte
å "gi tilbake" til samfunnet. Det gir aktivitet til våre medlem/frivillige,
samt at vi bidrar til et renere Agder.

230 000

13112 NORDIC OCEAN WATCH Pilot på Oslo Løa - et kunnskap- mottakssenter for plast
og marin forsøpling Oslo

Oslo Løa skal være en arena ved Oslofjorden hvor folk involveres i å ta
vare på havet gjennom opplevelser og kunnskap. I piloten for Oslo Løa
skal vi teste formidling av havplastproblematikken og relevante
løsninger i Oslo, samt inspirere og involvere i handlingsalternativene.

400 000

13284 VADSØ ATLETKLUBB Vakre Varanger Troms og Finnmark
«Vakre Varanger» har sitt ansvarsområde til å være alle strendene på
nordsiden av Varangerfjorden. Vi har i de siste årene engasjert oss i
Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Nesseby, Tana og Sør-Varanger.

200 000

13006 NORGES NATURVERNFORBUND Miljøvennlig mensen Oslo

90% av menstruasjonsproduktene våre inneholder plast og kjemikalier.
En kvinne bruker i snitt 14 000 produkter gjennom livet. Med en bred
informasjonskampanje skal vi løfte frem flergangsalternativene til bruk
ved menstruasjon. Kampanjen rettes mot forbrukere og
dagligvarekjeder.

200 000
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13285 CLEAN OCEAN Clean Ocean Conferense 2023 Rogaland
Konferansen vil hovedsakelig ta for seg konsekvenser av
avfallsforurensning, og de eksisterende og planlagte løsninger og
teknologi designet for å fjerne og begrense plastavfall i verdenshavene.

70 000

13180 AKVAPLAN-NIVA AS CRIPTIC-movie Tromsø

The idea is to make short videos of CRIPTIC with its idea, partners,
progress, and results to market HMF and practical cooperation, and to
raise awareness of the marine litter problem in the local, regional and
global context.

160 000

13279 CLEAN OCEAN Vi rydder havbunnen på Haugalandet og i Sunnhordland Vestland
Prosjektet skal gjennomføre ryddeaksjoner i strandsonen og havbunnen
i samarbeid med frivillige og dykkerklubbene i regionen. Vi planlegger å
gjennomføre ti aksjoner og fjerne minst 30 tonn med marin søppel.

300 000

13071 NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG
FJORDANE Plastjakten Sogn og Fjordane Vestland

Vi arbeidar førebyggjane med plastproblematikken med ulike
samfunnsgruppe. Gjennom undervisning, kampanjar, fokus på gjenbruk
og opplæring i miljøvennlege materialar og produkt sikrar vi at fleire får
eit større handlingsrom for å redusere plastbruk og fjerne plast frå
naturen.

200 000

13004 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Kors Kristiansand Steg for Steg - Marin Omsorg Agder

Å kombinere miljøvern, i form av profesjonelle ryddeaksjoner med
menneskevern. Målsetning er å verne om sårbar natur og parallelt
etablere en mestringsarena for mennesker som opplever utenforskap.
Bevisstgjøring, økt kompetanse og holdningsendring innen tematikkene
står sentralt.

400 000

13275 CLEANSOUNDS CleanSoundsMovement Norge Oslo

Målet er å skape en global artistbevegelse i kampen mot marin
forsøpling - gjennom at artister verden over gjør hemmelige, intime
pop-ups for lokale ryddeaksjoner. Og deler budskapet på sine egne
fansider/plattformer om å bli med i kampen mot forsøpling.

350 000

13012 ARTSKILL AS Trash Art med plast Vestfold og Telemark

Prosjektet skal produsere kunstkurs på nett med plastsøppel som
materiale.  Kursene rettes mot folk flest og undervisningspersonale i
Norge og skal motivere til egen innsats for miljøet,  skape interesse for
plast og forsøpling og  stimulere til leting,  innsamling og gjenbruk.

130 000

13078 LOVEMAR AS Frivillig rydding på øyer og veiløse områder i Vesterålen. Nordland - Nordlánnda

Samarbeide med frivillige strandryddere i Hadsel, Sortland og Lødingen
for å rydde øyer og veiløse områder. LoVeMar har et samarbeid med
koordinator i den enkelte kommune om hvilke områder som skal
prioriteres,  og et samarbeid om å organisere frivillige til ryddeaksjoner.

500 000

12865 KYST & MILJØSERVICE AS Plastfri og ren strandsone i øyriket Troms og Finnmark Formålet er å rydde og samle inn plastsøppel på steder og øyer hvor
det kun er fremkommelig med båt! 500 000

13243 MARIA RØNHOVDE PRODUKSJONER Fast i Plast - teater for barn Vestland Turné  og prosjektarbeid med teaterforestillingen "Fast i Plast" for
barnehager i kommunene Bjørnafjorden, Osterøy, Askøy og Øygarden. 225 000

12647 Clean Up Kenya Enterprises Nairobi River Plastics Cleanup Campaign Afrika

Nairobi River Cleanup Campaign is a large scale cleanup and
awareness campaign set to be implemented in 2023. A key component
of the project is to provide refillable bottles as an incentive to 5,000
volunteers in a bid to promote reuse culture to help reduce plastic
pollution.

250 000

12981 PASSION FOR OCEAN Passion for Ocean : Nasjonalt organ 2023 Oslo

Vårt mål er at så mange som mulig skal finne sin grunn til å digge havet.
Med dette prosjektet vil vi tilgjengeliggjøre og forenkle gjennomføringen
av Passion for Ocean aktivitetene for arrangørene, slik at vi på en god
måte får budskapet ut til enda flere nordmenn.

350 000

12795 PASSION FOR OCEAN Passion for Ocean: Oslo, 2023 Oslo
Passion for Ocean Oslo lager festival og sommerleir for å vise til Oslos
befolkning hvorfor havet er så viktig å ta vare på og vise hvordan flere
kan bli med i kampen for et sunt og rent hav.

400 000

12889 MILJØAGENTENE Forlengelse av støtte til Beintøft Oslo
Beintøft skal bidra til holdningsendring og bevisstgjøring om
konsekvensene av plastforsøpling blant 50 000 barneskoleelever og
familiene deres.

461 000

13213 Lister friluftsråd Strandrydding gjennom Kystlotteriet og kamp mot
spøkelsesfiske gjennom Teinejakta Agder

Bidra til frivillig rydding av marint avfall i Lister ved å arrangere
Kystlotteri i Lister. Dessuten vil vi stimulere til kampen mot
spøkelsesfisket i regionen ved å dele ut pant for berging av tapte
fiskeredskaper - såkalte spøkelsesredskaper som teiner, ruser og garn.

250 000

13115 SUNNMØRE FRILUFTSRÅD Strandrydding Sunnmøre Møre og Romsdal

Prosjektet går i hovudsak ut på å rydde søppel/avfall i strandsona
saman med frivillige strandrydderar. Dette vil vi gjere saman med
Skjærgårdstjenesten, mest mogleg spredt kring dei 14
medlemskommunane våre.

476 000
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12977 MILJØAGENTENE Utvidelse av "spesialagenter på plastoppdrag" Oslo

Dette prosjektet gir spesialagentene i Miljøagentene god kunnskap om
plastproblematikk og verktøy for å engasjere seg gjennom lokalt
engasjement, innlegg i lokalaviser, deltagelse på arrangementer og
foredrag for egne skoleklasser.

315 000

12876 RUNDE MILJØSENTER AS Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal Møre og Romsdal

Nettverket sitt formål er å inspirere og oppretthalde motivasjonen til
strandryddarar i regionen, drive informasjonsarbeid mot blant anna
skular og næringsliv, samt å vere ein høyringsinstans og ein ressurs i
den offentlege samtala rundt forsøplingsproblematikken.

300 000

13057 NATURVERNFORBUNDET
HORDALAND Plastjakten Hordaland 2023 Vestland

Å forebygge plastforsøpling og redusere dagens plastforbruk gjennom:
- Holdningsskapende rydding: Mobiliserer frivillige til rydding
- Kunnskapsdeling: tilgjengeliggjør informasjon om plastreduksjon
- Påvirkningsarbeid: setter plast på agendaen i kommuner og fylke

200 000

13164 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE I
BERGEN Plastrydding i skjærgården utfor Bergen Vestland

Målet med prosjektet er å bevisstgjøre våre elever på den globale
forsøplingsproblematikken og hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å
redusere mengden plast i naturen. For å nå målene vil vi utvikle et
undervisningsopplegg og reise dra ut og plukke plast utfor Bergen.

50 000

13159 STAVERN DYKKEKLUBB Et rent hav Vestfold og Telemark

Prosjektet baserer seg på lokalisering og opprydding av plastforsøpling,
gummidekk samt spøkelsesteiner.
Enorm gevinst for miljøet da disse bildekkene består av rågummi som
er til skade.
Mye søppel etter sommerturistene ligger også omkring Stavern/ Larvik
kommune som skal ryddes.

100 000

12638 KRAGERØSNEKKEREN AS Kragerøskjærgården - i pakt med naturen. Vestfold og Telemark

Prosjektets formål er å rydde opp den herreløse maritime forsøplingen i
Kragerøskjærgården.
For hvert tonn som plukkers opp, så reduseres omfanget av
forurensningen, trusselen mot dyrelivet, naturen og oss mennesker også
redusert.

500 000

13100 MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV Kystlotteriets Partnerprogram Viken

Kystlotteriet motiverer og tilrettelegger for frivillig rydding av marin
forsøpling gjennom premiering. Dette er i samarbeid med kommuner,
skoler, organisasjoner og andre aktører, mobiliserer vi tusenvis av
nordmenn over store deler av landet til å rydde i sine nærområder.

250 000

12883 NORDIC OCEAN WATCH Historier for havet II - 2023 Oslo Historier fra havet er en serie med positivt vinklede historier som skal
inspirere og motivere flere til å ta vare på havet. 400 000

13083 RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Strandrydding og formidling langs Ørlands strender Trøndelag
Rydde lokale strender med hjelp fra ungdom, skolene og frivillige i
kommunen. Kombinere dette med undervisning i biomangfold, økologi
og bærekraft i samarbeid med lærere og Besøkssenter våtmark Ørland.

245 000

13005 MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV Marin Omsorg (Norge) Viken

Marin Omsorg er menneske- og miljøvern satt i system, til glede for
både natur og mennesker i utfordrende livssituasjoner som får mulighet
til å oppleve naturen, fellesskap og inkludering mens man utfører en
viktig samfunssoppgave, den felles kampen mot marin forsøpling.

400 000

13045 UNG NORGE UngNorges Kystmiljøpatrulje for barn og unge Oslo

UngNorges Kystmiljøpatrulje engasjerer barn/unge til strandrydding, av
kyst og elveløp, og til miljø-bevissthet. Barn/unge deltar både i sitt
nærmiljø og bidrar til en global aksjon mot plast-forsøpling.  Viktig at
også vår målgruppe får delta i dette holdningsskapende arbeidet.

200 000

12942 LOOP STIFTELSEN FOR
KILDESORTERING OG GJENVINNING

BLUB! - Norske barnehager gjenbruker bomullsnett som
skiftetøynett Oslo

BLUB! skal gjenbruke og forvandle overflødige bomullsnett til
personlige skiftetøynett, og redusere bruken av plastposer i norske
barnehager. En god historie og praktisk deltagelse lærer både barn og
voksne hvordan små endringer nytter.

300 000

13024 MILJØHAVN AS Søppelstativ med håv Viken

Miljøhavn har utviklet et søppelststiv med håv som utplasseres langs
kysten. Prosjektet er dugnadsbasert og et samarbeid mellom båthavner
(tømmer og etterser) og næringsliv (sponser). Vi ønsker også samarbeid
med skoler som kan ha interesse av å  kartlegge hva som fiskes opp.
.

300 000

13036 STIFTELSEN FEE NORWAY Gjenbruksnett og holdningsskapende arbeid i Grønt
Flagg barnehager. Agder

Redusere og eliminere forbruk av plastposer til engangsbruk i
barnehager, rydde plast i
lokalmiljøet rundt barnehagen flere ganger i året, samt involvere
foreldrene i smartere forbruk
av plast og redusere bruk av plast i hele barnehagen.

200 000
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12712 UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE SMARTPlast (videreføring) Oslo

Vi søker videreføring av prosjektet SMARTPlast 2021.
SMART Plast er en idé og et kunnskapsformidlingsprosjekt der unge,
9-12 år gjennom flere dager, kartlegger plast utfordringer i eget
lokalmiljø, velger seg en utfordring og utvikler løsninger i Ludenso
Create.

300 000

13118 TØNSBERG DYKKEKLUBB Rydding av plast og søppel i båthavner på Tjøme Vestfold og Telemark

Vi vil sette opp 3 nye aksjoner i år og på vårparten neste år og håper på
støtte fra dere.
Ryddeaksjonen vil bli gjennomført på båthavner og gjestehavner ved:
•        Kjøpmannskjær båthavn (Tjøme)
•        Scandic Hotel Tjøme (Tjøme, ryddeaksjon nr. 2 der.)
•        Verdens Ende Båthavn (Tjøme)

100 000

12914 The Seafood Innovation Cluster AS Implementering og forankring av MOOC i havbruksplast:
Praktisk talt plast (12679) Vestland

Fullføre arbeidet Bellona, Grieg Seafood og NTNU har lagt ned og bidra
med forankringsarbeid, markedsføring og kommunikasjon om kurset.
Kurset skal forankres i hele den norske havbruksnæringen og
internasjonalt ved å involvere flere aktører i ferdigstillingen og holdes
oppdatert.

400 000

13025 HOLD NORGE RENT Vårryddedagen 2023 Oslo

Vårryddedagens mål er å rydde før vår og hekketiden, spre kunnskap
om plastforsøpling, hekketid og ferdselsforbud og å fjerne plastsøppel
fra naturen. Vårryddedagen ble relansert i 2021 og fyller et tomrom for
frivillige ryddere etter at Strandryddeuka ble flyttet fra mai

250 000

13098 The Seafood Innovation Cluster AS Innovasjonscamper på Videregående skoler med
problemstilling relatert til plast i havbruksnæringen Vestland

Gjennomføring av innovasjonscamper på Videregående skoler som tar
for seg en problemstilling med fokus på reduksjon, rydding og
gjenvinning av plast i havbruksnæringen.

250 000

13095 FARSUND KOMMUNE Prosjekt Havmonsteret 2023 Agder

På Farsund Ungdomsskole ønsker vi å oppnå engasjement, kunnskap
og utvikle elevenes
evne til å gjøre en forskjell for havet. Prosjekt Havmonsteret gir
tverrfaglig dybdelæring i
bærekraftig utvikling, og prosjektet kan bidra til at kommende
generasjoner løser utfordringene i havet.

150 000

12978 HOLD NORGE RENT Nordisk ryddedag Oslo

Nordic Coastal Cleanup (NCC) er et Nordisk nettverk som hvert år
gjennomfører en ryddeaksjon i mai.  Vi lanserer denne ryddedagen som
en urban ryddeaksjon i Norge for å ivareta fugler i hekketiden , samtidig
som vi skaper engasjement og sprer kunnskap om forsøpling.

270 000

12737 VAKETYLTA - KVALVÅGEN Strandrydding i Skogsvågen. Vestland

Skogsvågen har industri i yste delen av vågen.
Hovudmålsettinga er å rydda strandlina og små bekkar/elver for plast.
Sørleg vind og straum fyller inn forureining frå Raunefjorden.
Nytten er eit velstelt område som igjenn hevar livskvaliteten.

40 000

13028 METIS VIDEREGÅENDE AS Tverrfaglig skoleprosjekt om havplast Vestland

Prosjektets formål er å utvikle bevisste og engasjerte elever som ønsker
å bidra i å skape et mer bærekraftig samfunn både som private
forbrukere, men også som fremtidige arbeidstakere. Vi ønsker at
elevene skal finne et meningsfullt og viktig utdanningsvalg.

80 000

12972 SOLLERUDSTRANDA SKOLE Skoleskip rydder strandsonen. Oslo

Rydde strandsonen og formidle problematikken rundt plast i havet med
ungdomsskoleelever i
Osloskolen. Vi rydder strandsonen ved å plukke søppel langs stranden,
elevene våre er også
med på å fridykke ned til to meter for å samle inn avfall.

70 000

12959 NF&TA AS Den smarte tekstilforbrukeren Oslo

Prosjektets formål er å gjøre forbrukere mer bevisst på konsekvensene
av vårt stadig økende forbruk av klær og tekstiler, og endre
forbruksmønstrene til målgruppen i mer bærekraftig retning. Prosjektet
er rettet spesielt mot unge, der behovet er størst.

300 000

12878 Lillesand Snorkle og Dykkeklubb Fjerne spøkelsesredskaper fra Lillesandskysten Agder

Vi skal fjerne spøkelsesredskaper fra kysten utenfor Lillesand. Som
dykkere og fridykkere ser vi hvor viktig det er å få opp disse fellene fra
havbunnen, for å stoppe fisk og skalldyr død.  Våre unge medlemmer
skal være viktige deltakere i arbeidet.

110 000

12866 STAVERN DYKKERSKOLE MARTIN
STØLAND HANSEN Rydding under vann Vestfold og Telemark

Vi har siden oppstart i 2019 tatt opp over 1.2 tonn søppel fra vannet på
frivillig basis. Vi har kartlagt søppel under vann på kysten av vestfold
fylke og I 2023 planlegger Stavern dykkerskole å arrangere fem store
ryddeaksjoner med 30-50 dykkere.

80 000

12827 KURS AS Prosjekt: ren linje Trøndelag
Ved regelmessige intervaller skal kystlinja patruljeres ved hjelp av unge
arbeidsledige som har arbeidstrening gjennom NAV. Vi skal samle inn
plast og annet avfall som forsøpler kysten.

300 000
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12809 NILS PEDER THOMMESEN Samling av strand søppel. Strandrydding. Nordland - Nordlánnda
Bliksvær er naturreservat og ramsar område. Vi har i tillegg til rydding
også fått i stand beite. Det er viktig å holde søppelmengden nede både
for fisk, dyr og fugler.

75 000

12789 DNT DRAMMEN OG OMEGN Strandrydding og kreativt verksted Drammen

I prosjektet skal vi arrangere strandrydding for barn og ha kreativt
verksted med søppelet om vi finner sammen med ekstern bidragsyter.
Prosjektet har en forebyggende virkning på miljøet da barna bidrar til å
plukke søppel og lære om at søppel kan ha en verdi.

12 000

12793 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Det man er glad i, tar man vare på ! Vestland

Dette prosjektet er knyttet opp mot viktigheten av å rydde strender for
ett sunt og friskt hav. Her skal man rydde litt, men og ha sterk fokus på
å lære om livet i havet gjennom selv å fiske/fangste og ta på fisk,
krabber, tang og alt annet spennende liv i fjæra.

249 000

12777 DNT DRAMMEN OG OMEGN Snyltekopp Viken

Hensikten er å redusere bruk av engangsartikler og mengden søppel på
våre arrangementer.  Vi ønsker at deltakerene skal ta med snyltekopp,
som kan brukes fremfor engangskopper. Som «premie» ønsker vi å gi
de som har med egen gjenbrukskopp gratis påfyll av kaffe/te/kakao.

12 000

12785 FINNMARK FRILUFTSRÅD Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark Troms og Finnmark Målet er strandrydding i hele Nord-Troms og Finnmark, et område som
består av 20 kommuner. 500 000

12713 STEINURA LINDA HELEN HANSEN Globale utfordinger/Global Challenges Troms og Finnmark

Elever lager kunst av plast, bildene de lager henges opp på husvegger i
Honningsvåg. Elevene plukker, vasker og stripser fast delene.
Mål: bevisstgjøre elever om søpla og hva som kan gjøres med søppel,
bevisstgjøre lokalbefolkninga om problematikken, bevisstgjøre alle
turistene.

85 000

12764 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rydde med skoler og organisasjoner Vestland

Gjennom rydding og aktivitet/formidling ved havet ønsker vi å bidra til
renere strender og økt bevissthet rundt det faktum at vi alle kan være en
del av løsningen på miljøproblemer knyttet til plast og marin forsøpling.

300 000

12710 MANDAL DYKKERKLUBB Rent Hav Agder Agder
Mandal Dykkerklubb ønsker å videreføre prosjektet "Rent hav Agder".
Prosjektets målsetning er å fjerne plastavfall under vann (men innenfor
strandsonen) fra områder hvor det ligger mye avfall.

400 000

12622 TOFTERØY BYGDALAG Strandrydding i holmane Vestland Prosjektets formål blir å reise ut i holmane rundt Tofterøy for å rydde
desse for herrelaust marint avfall. 50 000


