
Vestlandsrådet Etablert i 2003

Vestland council is a political collaborating advisory for the councils at 
Vestlandet. 

«Danna ut i frå ei erkjenning av at fylka på Vestlandet har felles 
utfordringar, og at vi kan oppnå meir gjennom å samle kreftene for å 
utvikle Vestlandet og for å løyse våre felles utfordringar.»

Kjelde: http://www.vestlandsraadet.no/plattform-og-styring



Vestlands council consists of 4 counties: 

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

With the goal to solve common challenges (jfr., Kommunelova 
§27.) 
Leiarvervet går på omgang mellom fylkeskommunane, med ein varigheit på eit år. 



Sustainable actions towards Marin Garbage



Vestland council have established a large collaborating project towards actions towards 
marine debris and garbadge. 

The Norwegian environment agency have a strategy towards marine garbage, this 
collaborating project aims to make sure this is followed up. 

Develop  competence
The project will support several pilot projects towards clean ups at land, mapping and 
cleaning of sea bottoms, and preventing work.
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Videre handlingsplan for 2019 og vidare
Satsingsområde – Strandrydding

• Felles møte våren 2019 i samarbeid med Fylkesmennene på Vestlandet. Målgruppe for møte er friluftsråda, forskera, 
hamnevesen, interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA) og andre aktørar.

• Styrke rolla til friluftsråda og Skjærgårdstjenesten knytt til eigarlaust marint avfall.

• Arbeide for ei utviding av Vestkystparken for heile Vestlandet, i samråd med Vestkystparken.

• Støtte opp under arbeid for ein Skjærgårdstjeneste i Sogn og Fjordane.

• Arbeide for oppretthalding og auka koordinering med andre interkommunale ressursar og aktørar med båtar og utstyr som 
er eigne til opprydding og innsamling av eigarlaust marint avfall.

• Støtte opp under nasjonale, evt. internasjonale kartleggingsprosjekt i samråd med institusjonar som Norce, UIB, 
Havforskingsinstituttet, NTNU og Runde Miljøsenter der det vert lagt vekt på å ta i bruk ny teknologi som t.d. autonom 
plastkartlegging både over og under vatn.

• Legge til rette for frivillig-, og semiprofesjonelt ,profesjonelt oppryddingsarbeid.

• Kartlegge utstyr og ressursar på heile Vestlandet i samråd med IUA, og senter for oljevern og marint miljø (SOMM).

• Støtte opp under og bidra til deling av kartdata til Senter for Oljevern og Marint miljø som har det nasjonale ansvaret.





Finansiering Miljødirektoratet 2019

Kjelde: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mars-2019/70-millioner-kroner-fordelt-til-opprydding-i-marin-forsopling/ Dokument av 
Miljødirektoratet: «Liste over mottagere», <lest 21.03.2019>.  



Utarbeidet med midler i fra Miljødirektoratet

Bergen og Omland 
Friluftsråd

Prosjekt eierløst 
marint avfall

Forsknings- institusjoner, 
Havforskningsinst., Uni

Research, Meteorologiskinst., 
CMR, NORCE 

Veterinærinstituttet m/flere

Kommuner

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

Interkom. selskaper
Havnevesenet,  

m/flere

Senter for oljevern 
og marint miljø

Kommunale og 
private renovasjons-

selskaper

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

Kystverket
, IUA

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, FN- Sambandet,

The Plastic Whale Heritage, Levende Hav,
Kenneth Bruvik

Hold Norge Rent
Lise Lauvik, Egil Landro, Voss IL, Hordaland 

Idrettskrets, Hordaland Seilkrets, JCI,  
m/flere

Næringsliv, teknologi, 
innovasjon. Haltenbanken 
design, Innovasjon Norge, 
Human Innovation, UNGT 

Entrepresenøskap

Utdannelses-
institusjoner

UiB , Skoler, 
barnehager 

m/flere

Fylkes- kommune, 
Vestlandsrådet, 
Kystsogevekene

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, 

Fiskeridirektoratet, 
Samferdsels 

departementet

Avinet, 

Kart, metode-
utvikling 

Friluftsråd
--------------

Skjærgårds-
tjenesten

Media, 
sosiale 
media

Hordalandssmodellen 
Samhandling og Kommunikasjonsmodell
Eierløst marint avfall

Regional versjon



Vestkystparken



Vestkystparken



HI Havstrømsmodell som viser 
sannsynligheten for hvor det er marint 
avfall v/J. Albretsen, 2017.



RFF 
plastkartprosjekt

Kartlagt ved hjelp av droner og flyfoto. 
Manuelt analysert. 

Uni Research v/E. Bastesen, BOF, FjellVAR, 
Øygarden, Sund, Fjell kommune, Rothaugen

skole, NJFF,  m/flere



Satsingsområde – Rydding av sjø- og havbunnen
• Bidra til kartleggingsprosjekt i samarbeid med forskningsinstitusjonar og friluftsråda.

• Kartleggje tidlegare lovlege deponi, og leggje til rette for riktig og berekraftig opprydding i 
samarbeid med forskingsinstitusjonar, hamnevesen og Fylkesmannen.

• Leggje til rette for profesjonelt oppryddingsarbeid der det er hensiktsmessig i forhold til tilkomst og 
utfordrande grad av oppryddings arbeidet.

• Støtte opp under nasjonale, evt. internasjonale kartleggingsprosjekt i samråd med institusjonar 
som Norce, Havforskingsinstituttet, NTNU og Runde Miljøsenter. Der det vert teke i bruk ny 
teknologi som til dømes autonom programvare.

• Støtte opp under og bidra til deling av kartdata til Senter for Oljevern og Marint miljø, som skal ha 
den nasjonale oversikten knytt til marin forsøpling.

• Samarbeide om fleire kartleggingslokasjonar av havbotn i samarbeid med HI og Norce, for 
vurdering av mengder, tilrettelegging for berekraftig og riktig forvaltning av havbunn. Samt 
kunnskap om sammenheng mellom mengder på land og ved sjø knytt til opprydning.





Er det sammenheng mellom søppel på strand og på havbunn?

  

 

 

 

 

Foreløpige resultater fra Tysnes i Hardangerfjorden (prosjekt støttet av Bergen og Omland Friluftsråd)

Søppel på 4 av 11 ROV transekt (500m) totalt 11 stykk søppel observert ~100 stykk/km2

Foto BE Grøsvik IMR

Kilde: Lene Buhl Mortensen, HI



Lisle Lyngøy «Plastøya» på land og under vann, 5 Februar 2019

Prosjektsamarbeid: HI, 

NORCE og Bergen Havn

Kilde: Lene Buhl 

Mortensen, HI



Automatisk billedanalyse av søppel på 
havbunn

Prosjekt støttet fra Bergen og Omland Friluftsråd

Samarbeidsprosjekt mellom 
Havforskningsinstituttet og NORCE om utvikling 
av analysemetode for gjenkjennings av søppel på 
havbunn fra fotografier og video

Kilde: Lene Buhl Mortensen, HI



Satsingsområde – Forebyggende arbeid
• Etablere og implementere eigen plaststrategi internt for fylkeskommunane

på Vestlandet.

• Auke intern samhandling i eigen organisasjon.

• Legge til rette for forsking på plast for auka kunnskap og metodeutvikling.

• Legge til rette for auka undervisingstiltak knytt til marin forsøpling.

• Vurdere moglegheita for å finansieringe ein undervisingsfilm som kan 
distribuserast til skular i heile landet.

• Legge til rette for internasjonalt samarbeid og prosjekt.

• Arbeide tettare med Nordsjøkommisjonen. 



Plastic strategy

• Vision: Vestlandet shall have the lowest plastic environment footprint 
as possible.

• Goal: Reduce plastic use in own organization, mobilise to reduced 
plastic use in society. 



Lectures to schools in Hordaland about marine debris

5 school regions 

5 regional renovation companies

About 1300 students and teachers

Photo: Sveinung Klyve



Kjeldar:

• http://www.vestlandsraadet.no/framsida
• Lest: <10.03.0219>

• http://www.vestlandsraadet.no//framsida/vestlandsrådet-samordnar-storinnsats-mot-marin-forsøpling
• Lest: <10.03.0219>

• https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2019/styringsdokumenter/
• Mandat til Fylkesmennene for 2019, Kap. 2.6 Klima- og miljødepartementet. Lest: <10.03.0219>

• https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mars-2019/70-millioner-kroner-fordelt-til-opprydding-i-marin-forsopling/
• Dokument av Miljødirektoratet: «Liste over mottagere», <lest 21.03.2019>.  

• HFK slide; Foto og kilde: Sveinung Klyve

• EU plaststrategi 

• Bergen kommune Plaststrategi 

• Nordsjøkommisjonen Plaststrategi

• Friluftsrådet Vest, Oddvin Øvernes.

• Bergen og omland friluftsråd, Gudrun Fatland

• Lene Buhl Mortensen, HI

http://www.vestlandsraadet.no/framsida
http://www.vestlandsraadet.no/framsida/vestlandsrådet-samordnar-storinnsats-mot-marin-forsøpling
https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2019/styringsdokumenter/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mars-2019/70-millioner-kroner-fordelt-til-opprydding-i-marin-forsopling/


Thank you for your attention
& engagement!

Together we can do it!

Kontaktinfo til Prosjektleder. 

Bærekraftige tiltak mot  Marin forsøpling i Vestlandsrådet 

Mail: Gudrun.Kristin.Fatland@hfk.no

Mobil: 902 888 24

mailto:Gudrun.Kristin.Fatland@hfk.no

