Prosjektbeskrivelse og søknad
Biolog Erik Brenna
Trondheim, 26. februar 2016
Marin forsøpling er et stort problem. Livet i havet trues ikke bare av havforsuring fra
karbondioksid, klimaendringer, overutnytting av ressursene og oljesøl, men i stor grad
også av forsøpling. Plast utgjør en stor del av dette, inkludert mikroplast med miljøgifter.

Introduksjon
Rent hav er et prosjekt jeg ønsker å starte opp og drive gjennom mitt enkeltpersonforetak Biolog Erik
Brenna, med hjelp av midler fra Miljødirektoratet. Jeg er utdannet biolog, og har erfaring med og stort
engasjement for natur- og miljøvern.
Gjennom dette prosjektet tar jeg sikte på å starte opp og koordinere en rekke prosjekter i samarbeid med
andre. Jeg tar sikte på å inkluderer alle landsdeler.
I tillegg til omsøkt beløp kommer lokal- og egenfinansiering. Mer om økonomi, med budsjett, i eget avsnitt
nedenfor. Merk at budsjettet er foreløpig, og at jeg er villig til å utvide prosjektet betraktelig, dersom
Miljødirektoratet allerede nå finner det aktuelt å gi mer støtte enn omsøkt.
I juni 2015 opprettet jeg en Facebook-side med navn Rent hav til dette formålet. Den vil være en side der
jeg ønsker å formidle informasjon om marin forsøpling og aktiviteter relatert til dette, samt for å komme i
kontakt med flere samarbeidspartnere. Samtidig opprettet jeg nettsiden naturdugnad.no og
renthav.naturdugnad.no som i første omgang potensielle samarbeidspartnere kan melde sin interesse, og vil
også bli brukt som kanal for mer informasjon. Det vil også kunne bli opprettet diskusjonsgrupper, e-postlister
og andre nettverk nasjonalt og lokalt, for å øke samholdet og dugnadsånden, og finne muligheter for
samarbeid om ulike prosjekter. Se mer nedenfor under "Status for prosjektet...".
Det er et mål at prosjektet kan videreføres også i kommende år, med økt innslag av lokal finansiering.

Nøkkelinformasjon
Prosjektets navn:
Rent hav
Hovedformål:
Tiltak mot marin forsøpling
Virkeområde:
Nasjonalt (inkl. lokale aktiviteter, primært én i hver landsdel)
Innhold:
• Nasjonal informasjonsvirksomhet
• Minst ett større arrangement
• Minst fem lokale prosjekter hvorav ett er i samarbeid med forskningsinstitusjon
Koordinator og initiativtaker:
Biolog Erik Brenna
Stokkanhaugen 106
7048 Trondheim
renthav@naturdugnad.no eller ebpost@gmail.com
Tlf. 98816833
Organisasjonsnummer for enkeltpersonforetak:
915133924
Kontonummer for prosjektet Rent hav:
98012468261
Facebook:
Rent hav, https://www.facebook.com/renthav
Nettside:
renthav.naturdugnad.no (via www.naturdugnad.no)

Oversikt over prosjektet
Overordnede mål for Rent hav er å bidra til:
A)
B)
C)
D)

- Forebygging og holdninger: Informasjon og kampanjer
- Igangsetting: Drahjelp og koordinering av lokale prosjekter, bruk av www.naturdugnad.no
- Kunnskap: Undervisningsopplegg ved skoler
- Aktiviteter: Praktisk arbeid er kartlegging, dokumentering, rydding, politisk arbeid, informasjon

Konkrete målsettinger for prosjektet innen utgangen av 2016
1) Spre informasjon over internett nasjonalt, og få minst 2000 følgere på Facebooksiden Rent hav.
Formidle aktuelle nyhetssaker og forskning, inkl. bilder, infographics, øvrig digitalt materiell
2) Arrangere minst én større markering
Musikkinnslag, underholdning, aktiviteter, innlegg fra relevante personer, foto og kunst m.v.
relatert til temaet. Gjerne på en strand ved St. Hans i 2016.
3) Initiere og/eller koordinere minst fem lokale prosjekter i Norge mot marin forsøpling, helst fordelt med
ett prosjekt i hver landsdel (øst, sør, vest, midt og nord). Områder "utenfor allfarvei" blir prioritert ved
eventuelle ryddeprosjekter. (Se mer nedenfor.)
4) Rydde minst fem kilometer strand og samle inn fem tonn søppel.
5) Involvere minst to skoler totalt, men det er ønske om en eller flere skoler i hvert egnede prosjekt.
6) Sikre minst 50 % lokal finansiering for alle lokale prosjekter/aktiviteter, samt stort innslag av
dugnadsinnsats.
Lokal finansiering kan være offentlige midler, sponsing, egeninnsats, egenfinansiering.
7) Minst ett av prosjektene skal foregå i samarbeid med en forskningsinstitusjon, evt. med noe
finansiering fra forskningsinstitusjonen.
F.eks. kartlegging, analyser, forebygging, ny teknologi for opprydding, etc.
8) Bygge opp og benytte nettsiden naturdugnad.no
Her vil man praktisk kunne registrere og håndtere lokale og nasjonale aktiviteter. (Nettsiden
vil også kunne bli brukt til andre prosjekter.)
9) Utvide prosjektet Rent hav fra dag én i takt med andre kilder for finansiering, lokalt og nasjonalt. Mål
om økning av midler (fra andre/lokale kilder) til selve koordineringen med minst 25 % allerede innen
utgangen av (til 125 % sammenlignet med omsøkt beløp fra Miljødirektoratet - se i budsjettet under
Økonomi nedenfor, og punkt 5 og 6 ovenfor.)
10) Videreføre prosjektet i kommende år, med økende andel finansiering til koordinering og med mer
lokal finansiering av prosjekter. Det kan også gjennomføres og koordineres både
informasjonsvirksomhet, frivillig arbeid og samarbeid om dugnadsaktivitet tilknyttet prosjektet,
uavhengig av finansiering.
Virkemidler, verktøy og egeninnsats
• Egen kompetanse (biologi, natur, miljø, aksjoner, informasjon; se egen CV), eget engasjement
(gjennom frivillige organisasjoner, dugnader etc.) og arbeidsinnsats (gjennom enkeltpersonforetaket
Biolog Erik Brenna).
• Benytte nettsiden www.naturdugnad.no
• Benytte mine nettverk (Naturdebatt og Aktuell biologi på Facebook, naturvernorganisasjoner,
musikere og kunstnere)
• Initiere og koordinere prosjekter opp mot andre mulige samarbeidspartnere.
Mulige samarbeidspartnere
• Lokale myndigheter (forvaltning, renovasjon, vann/avløp)
• Lokale institusjoner, spesielt skoler (se eget punkt nedenfor).
• Miljødirektoratet og forskningsinstitusjoner (som NIVA, Havforskningsinstituttet)
• Frivillige privatpersoner og kunst-/kulturpersoner
• Organisasjoner og idrettslag (Naturvernforbundet, Miljøagentene, Natur og ungdom, WWF,
idrettsklubber m.fl.
• Næringsliv, sponsorer, samarbeidspartnere; økoturisme, fiskenæring, fiskeforhandlere etc.
• Kilder til forurensning (renseanlegg, fiskeoppdrett, sjøfart, publikum)
• Andre prosjekter (f.eks. Ocean Hope v/Solveig Egeland)
• Samarbeide om rekruttering og koordinering med Strandryddedagen / Hold Norge rent og Grønt flagg.
• Musikere og kunstnere

Skoler er viktige samarbeidspartnere
• Kontakte lokale myndigheter, videregående skoler, barneskoler og tildels barnehager
• Bidra til å utarbeide egne undervisningsopplegg
• Aktiv deltakelse og prosjekter (fritid og i skolesammenheng)
Lokale prosjekter kan være
• Ryddedugnader (primært på steder som sjelden/aldri ellers ryddes)
• Forskjellige typer samarbeid og informasjonsvirksomhet med samarbeidspartnerne
• Kartlegging og
• Politisk arbeid opp mot lokale kilder til forurensning
• Delvis organisert av lokale ildsjeler, kontaktpersoner og evt. lønnede koordinatorer (lokale midler).
• Opprettelse av aktivitetsgrupper (gjerne permanent)
Gulrøtter og hjelpemidler som inspirerer til dugnadsinnsats
• Belønning eller konkurranse (f.eks. 200 kr per velfylte søppelpose - stikkprøver eller navnemerking
på posene og trekning av vinner av 10 000 kroner)
• Tilby sommerjobb i enkelte prosjekter
• Næringsliv, organisasjoner og andre kan utsmykke seg med "Støtter Rent hav".
• Formidling av informasjon om hvordan lokale aktiviteter kan gjennomføres godt og forsvarlig
Dette viser at prosjektet Rent hav er fleksibelt, noe som er en stor fordel med tanke på alle de mulige
samarbeidsprosjekter som finnes. Samarbeidsprosjektene som blir etablert vil farges av det lokale
engasjementet, noe som gir solid lokal forankring, og sikrer grasrotengasjement med følelse av eierskap hos
deltakerne. Jeg har stor tro på at dette vil lykkes, og har allerede kommet godt i gang med forberedelsene:

Status for prosjektet per 26. februar 2016, og videre progresjon
13. juni 2015:
Opprettet Facebook-siden med navn Rent hav til dette formålet.
14. juni 2015:
Nettsiden naturdugnad.no ble aktivert og renthav.naturdugnad.no ble opprettet.
15. juni 2015:
- Søknad om midler til prosjektet sendt til Miljødirektoratet.
- Antall følgere på Facebook-siden har i dag allerede nådd 267.
- 5 samarbeidspartnere har allerede meldt sin interesse for konkret samarbeid.
August 2015:
Avslag på søknad fra Miljødirektoratet.
26. februar 2016:
- Søknad om midler til prosjektet sendt til Miljødirektoratet.
- Facebook-siden Rent hav har i dag 437 følgere, til tross for at den ikke har blitt promotert ytterligere
grunnet manglende finansiering i 2015.
Vår/sommer 2016:
- Venter svar på søknad fra Miljødirektoratet.
- Kontakter potensielle samarbeidspartnere, og annonserer at jeg ønsker flere.
- Det etableres fortløpende egnede kommunikasjonskanaler.
Innen utgangen av desember 2016:
De fleste aktiviteter/prosjekter forventes arrangert.
I løpet av prosjektperioden:
Øke finansieringen av prosjektet med 25 % gjennom andre kilder.
Fremtiden:
Forsøke å sikre at prosjektet kan fortsette også de kommende årene, med eller uten støtte fra
Miljødirektoratet.

Økonomi
Det tas mål om 50 % lokal finansiering, som kommer utenom omsøkte beløp i dette budsjettet.
Det tas sikte på at en stor del av aktivitetene vil være basert på dugnadsinnsats lokalt, og noe også
nasjonalt.
Minner om at det er et mål om å videreføre aktiviteter innen prosjektet Rent hav også i årene som kommer,
men det vil ikke være mulig uten såkornmidler fra Miljødirektoratet.
Det tas sikte på å planlegge aktivitetene fra det tidspunktet midlene fordeles, med sikte på å gjennomføre
alle nasjonale og lokale aktiviteter fortløpende når det er klart, hvorav en del trolig vil foregå på
sommeren/høsten, av hensyn til vær og klima. Jeg ber om å bli kontaktet dersom Miljødirektoratet har andre
tanker om når prosjektet skal gjennomføres, da dette ikke står nevnt konkret i utlysningen.
Budsjett - foreløpig overslag
Koordinering
Lønnet arbeidsinnsats (ca. 330 timer á 650 kr):
Reisekostnader (inkl. egen bil):
Programvare (3 mnd. abonnement på Adobe InDesign):

kr 214 500,kr 13 000,kr 1 000,-

Egenfinansiering: Datamaskin, nettside (naturdugnad.no), kontormateriell etc.
Målet er å oppnå ytterligere 25 % lokal finansiering innen utgangen av, noe som ikke er inkludert, og
omsøkes ikke her. Det vil da omsøkes lønnsmidler til å øke timetallet ut over de nevnte 330 timer (25 % gir
ytterligere 82,5 timer, kr 53 625,-, totalt 412,5 timer). Ekstra tid vil brukes til å gjennomføre prosjektene
grundigere og i større skala, eller evt. flere prosjekter.
Midler til fem lokale prosjekter
Fire ordinære prosjekter á 10 000 kroner:
Ett prosjekt i samarbeid med forskningsinstitusjon:

kr 40 000,kr 20 000,-

50 % lokal finansiering (kr 60 000,-) er ikke inkludert, og omsøkes ikke her. Midlene til disse lokale
prosjektene skal inkludere alle utgifter, f.eks. lønn (også eventuelle lokale koordinatorer), premie/belønning,
utstyr (beskyttelse, materiell), informasjonsvirksomhet (annonser, trykking, design etc.).
Arrangering av en større markering:
Målet er å få til mest mulig på dugnad, gratis, men noen utgifter må medregnes.
Leie av lydutstyr, evt. scene, teknikere o.l.:
kr 25 000,Annonsering:
kr 5 000,Øvrig lokalt materiell (brosjyre etc.):
kr 5 000,Reisekostnader for aktører (f.eks. musikere, primært lokale):
kr 5 000,50 % lokal finansiering (kr 40 000,-) er ikke inkludert, og omsøkes ikke her.
For dette dette arrangementet ber jeg i tillegg om:
Underskuddsforsikring 50%, det dekkes inntil:
kr 10 000,Dette er midler som ikke blir brukt annet enn ved uforutsette utgifter og budsjettsprekk.
De øvrige 50 % (kr 10 000,-) er ikke inkludert, og skal omsøkes lokalt.
Egenfinansiering: Selvkost salg av mat, drikke etc., dugnadsinnsats fra lokale initiativtakere og aktører.
Totalt omsøkes herved fra Miljødirektoratet:

kr 338 500,-

Ikke medregnet, og vil komme i tillegg til omsøkt sum:
Det vil omsøkes 48,5 % fra lokale kilder, totalt:
Dugnadsinnsats er vanskelig å estimere, men kan utgjøre:

kr 164 173,kr 200 000,-

Merk at budsjettet er foreløpig, og at jeg er villig til å utvide prosjektet betraktelig,
dersom Miljødirektoratet allerede nå finner det aktuelt å gi mer støtte enn omsøkt.

