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1. The River Cleaner 

 

En pilot av plastoppsamleren The River Cleaner ble bygget i 2021. SINTEF Ocean var 

konsulenter på tegningene. De anbefalte oss å få bygget en prototype for testing i en virkelig 

elv. Pandemien gjorde at dette måtte gjøres i Norge, ikke i Sørøst Asia, som egentlig tenkt. 

Valget falt på Bømlo, hvor ingeniøren bak oppsamleren bor. Han kunne dermed følge 

prosessene tett. Flyterørene ble sveist av Scale AQ. Aluminiumsramma ble sveist av 

Halleraker Mek. Nota ble gitt av TAM på Sotra, sydd på dugnad. Tauverk og forankring fra 

Bremnes Seashore.

 

Oppsamleren ble transportert til Etneelva, forankret, testet og innviet  

2.-6.oktober. Rundt 50 interesserte møtte opp på innvielsen 5.oktober, tross 

kort varsel. Elever og ansatte fra Moster skule organiserte utslipp av 46 

kanner og plastflasker lenger opp i elva. Alt sammen ble fanget opp av The 

River Cleaner begge gangene. Oppsamleren fungerer! 

 

Stor takk til Etne Elveeigarlag som stilte elv og 

elvebredd til disposisjon! 
 



 
 

 

 

2. «Fighting Plastic in Mekong» 

 
Rivers.Global fortsatte i 2021sin støtte til dette prosjektet som Misjonsalliansen driver i 

Vietnam. Fighting Plastic in Mekong jobber for økt forståelse blant skoleelever, kvinnegrupper 

og velforeninger. Særlig fokuseres det på problemet med engangsplast. På bildet ser vi en 

kvinnegruppe som har byttet ut engangsposer med bærenett.  

 



I 2019 deltok to fra styret i Rivers.Global i en stor opprydning i et av prosjektområdene i 

Mekong. Rydding kombinert med blomsterplanting. Se forskjellen, dette er samme vei! 

 

 
  2019     2021      

  

Vi er i dialog med Misjonsalliansen om et mulig samarbeid også i andre land. Her er noen 

utklipp fra en rapport fra Fighting Plastic in Mekong: 

 

 

 

Tieu Can Department of Agriculture and Rural Development has built many cement containers 

to collect agricultural fertilizer bottle from farmers. There were 1,408 farmers participating 

on this campaign. Up to Feb 2021, more than 3,150kg of plastic bottle collected. It has been 

contributing to reduce big number of plastic bottles throwing into to channels, rivers and 

reduce environmental pollution.  

 

Many people, 

especially women, 

now say no to 

single-use plastic. 

They are aware 

that if using many 

plastic things, it 

will bring bad 

impacts to the 

ocean and rivers, 

causing damage 

to fish as well as 

dangerous for 

next generations.  

 



 

3. Samarbeidspartnere 
 

 

Samarbeidet med Greåker 

videregående fortsatte 

også i 2021, men 

pandemien gjorde at det 

ikke var så mange 

inntektsbringende 

aktiviteter.  

 

Nye skoler som ønsker å 

være ambassadørskoler for 

Rivers.Global var i 2021 

Bømlo Folkehøgskole 

(bildet), Moster skule på 

Bømlo og St. Olav 

videregående i Sarpsborg. 

Veldig inspirerende at 

ungdommer ønsker å jobbe 

for et renere hav! 

 

 

Bømlo Folkehøgskole løp inn over 10.000 kroner til Rivers.Global! 

 

 

I forbindelse med arbeidet med The River Cleaner, fikk Rivers.Global flere nye venner som 

bidro både med naturalia og rene penger. 

• TAM-prosjektet som ledes av Kenneth Bruvik fant en not i fjæra på Sotra som de 

ønsket å gi til Rivers.Global sin nye plastoppsamler. Den funket supert! 

• Bremnes Seashore sponset flere kortfilmer som bl.a dokumenterer byggingen av 

oppsamleren. Disse ligger på YouTube. I tillegg fikk vi det vi trengte av tauverk og 

forankringslodd, samt 50.000 i ren gave. 

• Scale AQ sponset både flyterør og sveisearbeidene med disse. 

• Leirvik AS har gitt oss proffe, tekniske tegninger av The River Cleaner. 

• Norvald og Karsten Alvsvåg jobbet lange dager en hel uke ifm med testingen av The 

River Cleaner. 

• Etne Elveeigarlag med Sven Ove Retland i spissen stilte elv og elvebredd til disposisjon 

for Rivers.Global en hel uke. I tillegg ordnet en av elveeierne med gratis opplagsplass 

for oppsamleren. 

• Mye god og gratis IT-hjelp har Rivers.Global fått av Prokons og Frode Fjørtoft. 

• Trine Rønning fører fortsatt regnskapet for Rivers.Global på dugnad. 

 

 

 

En stor takk til dere alle! 



4. Regnskapet 2021 
 

Rivers.Global hadde i 2021 inntekter på 245.000 kroner og utgifter på 260.000 kroner. Et 

underskudd på 15.000 kroner. The River Cleaner står for nesten alle utgiftene i 2021. 

 

Vi hadde regnet med langt høyere utgifter til produksjon og testing av oppsamleren. 

Hovedgrunnen til det, tross alt, gode resultatet er utstrakt dugnadsvirksomhet i forbindelse 

med sying av not, forankring av oppsamleren og mye mer. Dessuten har Scale AQ og Leirvik 

AS bidratt med gratis arbeid av stor verdi. Største enkeltsponsor har vært Bremnes Seashore, 

som har sponset flere kortfilmproduksjoner samt gitt en gave på 50.000 kroner. CFS Invest 

bidro med 25.000 kroner. Glommafestivalen avsluttes med gudstjeneste hvert år, og der fikk 

Rivers.Global kollekten i 2021, 15.000 kroner. Flere andre kirker har også hatt offer til 

Rivers.Global i 2021. 

 

Antallet medlemmer holdt seg på drøyt 300. Vi har klokkertro på at Rivers.Global vil få flere 

medlemmer når vi kommer i gang med å få bygget plastoppsamlere på Filippinene og i 

Vietnam. 

 

Medlemskontingenten har vært på 200 kroner siden 2018, og styret foreslår for Årsmøtet å 

beholde samme kontingent også i 2023. 

 

Faste givere til Rivers.Global har vi ikke så mange av, men du verden så trofaste de er!  

De faste beløpene disse bidrar med er utrolig inspirerende.  

 

 

 
Elever ved en av de mange prosjektskolene i «Fighting Plastic in Mekong» har samlet plastsøppel 

rundt skolen. 

 

 

 

 

 

 



5. Møter i løpet av året 

 
I tillegg til jevnlige webinarer med Solidus, vår CRM-leverandør, har vi hatt følgende 

møtepunkter i løpet av året, de fleste av dem på Teams: 

 

20.1 Fagfrokost Norges Innsamlingsråd om politisk påvirkning  

21.1 Webinar Norges Innsamlingsråd, møte med Innsamlingskontrollen 

25.1 Møte med Ingeniører Uten Grenser 

12.2 Møte med Innovasjon Norge 

27.2 Haugetun Folkehøgskole, foredrag om Livet i havet 

3.3 Møte med Vietse, Vietnam 

14.3 Første møte med Bremnes Seashore (også møter 21.4 og 14.5) 

16.3 Norges Innsamlingsråd, råd og tips om fundraising 

17.3 Deltakelse Sunnhordlandspodden 

18.3 Møte med ambassaden i Vietnam 

23.3 Møte med Sigmund Strømme, Vietnam 

15.4 Møte med Misjonsalliansen i Norge 

15.4 Møte med Sintef om mulig samarbeid i Asia 

5.5 Møte med Misjonsalliansen i Kambodsja 

10.5 Møte med Kenneth Bruvik og TAM på Sotra, fikk nota til oppsamleren 

12.5 Møte med Moster skule 

15.5 Møte med Etne Elveeigarlag 

4.7 Info om Rivers.Global på Glommafestivalens avslutningsgudstjeneste 

12.8 Møte med Bruvik og strandryddere på Sotra 

13.8 Deltakelse på strandrydding Lisle Lyngøy 

31.8 Webinar, Plastic Waste Management in Vietnam 

1.9 Informasjonsmøte, Handelens Miljøfond 

3.9 Møte med Greåker videregående 

8.9 Foredrag for Bømlo Folkehøgskule 

16.9 Møte med Erlend Grimstad i Manila 

16.9 Møte med RiverRecycle, Vietnam 

22.9 Møte med Rederiforbundet om One Ocean, Manila, okt 2022 

28.9 Foredrag elevrådene St. Olav videregående, Sarpsborg 

1.-6.10 Transport, forankring, testing og innvielse av The River Cleaner i Etneelva 

7.10 Møte med Glommafestivalen om mulig samarbeid 

19.10 Møte med Sintef om registrering av oppsamleren 

20.10 Møte med den norske ambassaden i Manila 

21.10 Webinar, Ocean Sustainability Conference i Bergen 

22.10 Møte med ordføreren og kommunedirektøren i Sarpsborg 

29.10 Møte med Innovasjon Norge 

1.11 Webinar med Rethink Plastic International 

12.11 Møte med Østfoldbenken på Stortinget 

14.11 Informasjon om Rivers.Global, Fredrikstad Frikirke 

20.11 Stand på Grønn lørdag, byttedag Sarpsborg 

26.11 Møte med St. Olav videregående 

15.12 Møte med NOSCA, Clean Oceans 

20.12 Møte med Leirvik AS om tekniske tegninger av oppsamleren 

 

 



6. Styret 

 
Rivers.Global har hatt 10 styremøter i tillegg til årsmøtet i 2021. 6 nyhetsbrev ble sendt ut.  

 

Styret i Rivers.Global har siden årsmøtet 20.april 2021 bestått av: 

Martin Alvsvåg (leder) 

Aurélien Delaval (nestleder) 

Janne Hillersøy 

Arild Fehn 

Christian Dubrau 

Ellen Sandvik Mikkelsen 

Nghia Trinh 

Maja Bernhoff 

 

 
 

Arild Fehn, Ellen Sandvik Mikkelsen, Maja Bernhoff og Nghia Trinh ble valgt inn for to år i fjor, 

og er dermed ikke på valg. Janne Hillersøy, Christian Dubrau, Aurelien Delaval og Martin 

Alvsvåg står på valg i år. Samtlige i styret ønsker å fortsette i sine verv.  

 

 

 

Sarpsborg 25.mars 2022, for styret i Rivers.Global: 

 

 

 

 

Martin Alvsvåg, styreleder. 


