
RIVERS.GLOBAL RENERE ELVER – RENERE HAV



HVEM?

Rivers.Global er en frivillig organisasjon stiftet i 2018.
300 medlemmer pr februar 2021. 
Org.nr 921.112.696.

Vi tar tak i utfordringene med plast i havet. 

Opprydninger langt til havs har vist seg lite effektive, 
vi vil stoppe plasten FØR den havner i havet. 

- Hvem er vi?



HVOR?

Elver i Sør-Amerika, Afrika og Asia 
forsyner verdenshavene med tonnevis av 
plast, hvert eneste minutt. 

Vi starter der utfordringene er aller størst, 
i Sørøst-Asia.

I to år har vi høstet erfaringer i Vietnam, 
gjennom prosjektet «Fighting Plastic in 
Mekong», så for oss er det naturlig å 
starte der.

Vietnam, på størrelse med Norge og med 
95 millioner innbyggere, regnes som 
verdens fjerde største forurenser av havet.

- Hvor jobber vi?



HVORFOR?

•Vi nærmer oss, eller har allerede 
passert, en grense for hvor mye 
plast havet klarer å svelge unna. Et 
varmere, surere og tommere hav 
gir oss klare indikasjoner på dette.

•Kursen må legges om. 

•I kampen for et renere hav, må 
fokus først og fremst rettes mot 
land. Ser man for seg et hus hvor 
alle vaskene er tette og alle 
kranene står og renner med fullt 
trykk, da er det kranene som må 
stenges! 

- Hvorfor gjør vi det?



HVA?

Våren 2021 samarbeider vi med SINTEF Ocean om å 
ferdigutvikle plastoppsamleren «The River Cleaner». 
Den skal testes i avanserte simuleringsprogrammer. 

The River Cleaner bruker den naturlige strømmen i 
elva til å lede plasten inn i en stor not.

Effektiv 24/7.

Nota heises på land når den er full, og tømmes i en 
håndvending. Innholdet blir så forsvarlig håndtert 
videre.

- Hva gjør vi?





HVORDAN?

Høsten 2021/våren 2022 skal vi bygge 
en prototype nær Hanoi i Vietnam.

Tekniske tegninger og nøyaktige 
beskrivelser av bygging og installasjon 
legges ut på nett. Plastoppsamleren skal 
være helt patentfri.

Slik kan organisasjoner og myndigheter 
helt gratis kunne kopiere og bygge sine 
egne oppsamlere. Lokalt og bærekraftig.

Slik kan vi få virkelig fortgang i arbeidet 
for et renere hav. 

- Hva er veien videre?



• post@rivers.global

• Tlf: +47 414 93 111

Hilsen styret i Rivers.Global:

• Martin Alvsvåg

• Aurélien Delaval

• Janne Hillersøy

• Arild Fehn

• Christian Dubrau

•Ta gjerne kontakt om du 
ønsker mer informasjon. 

•Les mer på våre nettsider: 
https://rivers.global/

TAKK 

FOR OPPMERKSOMHETEN


