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Presentasjon av Handelens Miljøfond

Fra  handling til 
kunnskap til handling



Varig og vesentlig forskjell 
for miljøet



Handelens Miljøfond finansieres ved at medlemmene betaler 
50 øre per kjøpte pose, som utgjør over 300 millioner kroner 
årlig



«Norges viktigste private bidragsyter for å 
effektivisere plastbruk og redusere 

plastforsøpling» 



Foreningens formål er å redusere 
plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og 
redusere bruken av plastbæreposer

Redusere plastforsøpling Effektivisere plastbruk Redusere bruken av 
plastbæreposer



Første utlysning 



Ryddeportalen – base for folkeforskning 
• Hold Norge Rent / Senter for Marint Miljø og oljevern

• HMF stiller krav til at alle ryddeaksjoner finansiert gjennom oss skal rapporteres inn

• Viktig med tidslinjer

• Viktig at også forskere benytter grunnlagsmaterialet

• HMF finansierer den «frivillige» delen av Ryddeportalen
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Selsøyvik 12. april

Sleneset 11. april

Trolløya 10. april

Sandnessjøen 24. april



Toppliste for funn i området

1. Tau, mer enn 1000 pr. dag

2. Fiskeutstyr (nett/garn, kuler, m.m.)

3. Avfall fra oppdrettsnæringen

4. Jordbruk og landbasert industri

5. Personlig forbruk ( < 2% )

En stor del av volumet i punkt 3 og 4 består av kanner/dunker og 
kjemiflasker, samt striesekker, fiskekasser og presenning.  

Største fraksjon i personlig forbruk er drikkeflasker.



«Før fuglene kommer»



Green Bay – Teinerydding – Lillesand - Saltholmen

En dagsfangst med 
spøkelsesteiner med 
ca 12 dykkere og ROV.
Over 50 
fangstredskaper



Rydding – Aktiv på Svalbard



Høstsesongen 2019

• Ny åpen utlysning I august
• Gjennomføring av pilotprosjekter knyttet til profesjonell 

opprydding
• Foreberedelse av “Rydd Norge” gjennom regionalt samarbeid
• Internasjonal utlysning
• Teknologi/innaovasjon utlysning
• Samarbeid med Forskningsrådet om forskning på plast, miljø og 

samfunn
• Innovasjonsprogram for avfallsindustrien
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Sammen skal vi løse plastproblemet
Takk for meg
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