
PROSJEKT: «PLASTFRI FESTIVAL»

Stokkøya Festival 2018

Våre erfaringer med gjennomføringen av Norges første plastfri festival.
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 OM STOKKØYA FESTIVAL 

Stokkøya Festival ble arrangert for første gang 29. - 30. 
juni, 2018, helt ute i havgapet av Trøndelagskysten 
i Åfjord kommune. Festivalnykommeren ble en stor 
suksess og trakk nesten 3000 publikummere gjennom 
festivalhelgen med tilreisende fra hele Norge. 

En festival hvor publikum bor i telt, båt og hytter og 
majoriteten av publikum er tilreisende fra fjernt og nær. 
Målsetningen hos arrangørene er å skape en unik festi-
valopplevelse med utgangspunkt i destinasjonen Stokkøya 
hvor publikum deltar i en aktiv rolle. 

Programmet i 2018 bestod av artister fra hele Norden 
som Ebbot Lundberg, Hurula, Sólstafir, Motorpsycho, 
Ole Paus, Ida Jenshus, Fay Wildhagen og Pom Poko. 
Festivalen hadde også samtaleprogram med gjester som 
Morten Strøksnes, Eskild Engdal, Anne B Ragde og Mari-
anne Meløy og en filmcontainer hvor Spætt Film kurerte 
et program bestående av trøndersk kortfilm. 

På dagtid bød festivalen også på publikumsaktiviteter 
som yoga, kajakkpadling, ulike workshops og frilufts- 
konsert med Erlend Ropstad. 

En forutsetning for å arrangere festival på Stokkøya, var 
å ta godt vare på nærområdet. Vårt søppel kan ikke hav-
ne i vannet eller naturen, og det ble fort klart at vi måtte 
tilpasse festivalen etter områdets økologiske tåleevne. 

Mat og hygge står sentralt i festivalen. Menyen besto 
utelukkende av kortreist mat som villsau, blåskjell, sei og 
hjemmebakte brød, og all mat ble produsert fra bunnen 
av på festivalområdet. Publikum kunne også melde seg 
på ost og øl-smaking og eget Dansk Sildebord. 

Foto: Gerhardsen & Karlsen

Foto: Gerhardsen & Karlsen

Foto: Gerhardsen & KarlsenFoto: Torleif Kvinnesland

Foto: Ken Robin Sivertsvik
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 OM STOKKØYA

Stokkøya er en øy med 300 fastboende og bro for-
bindelse til fastlandet. På vestsiden av øya ligger Hosna-
vika som med sin lange sandstrand og tindvedkratt, ofte 
betegnet som en av Norges fineste naturstrender. 

Historien om Stokkøya som turistdestinasjon startet 
allerede på 50-tallet da sauegården Troningen drev 
en campingplass som tilleggsnæring for turister som 
hadde behov for enkel overnatting. De siste 15 årene 
har stedet blitt utviklet til en moderne og  bærekraftig 
turist destinasjon som har fått omtale langt utover 
lande grensene i media som The Guardian, CNN og The 
 Telegraph og vunnet flere reiselivspriser i Norge. 

Filosofien er bygd omkring hovedelementene natur, 
arkitektur, mat og opplevelser (NAMO), og samspillet 
mellom disse. Destinasjonen Stokkøya Sjøsenter består i 
dag av restauranten Strandbaren som er åpen hele året, 
14 SUB-lugarer med hotellstandard og over 30 Kysthus 
som er moderne og plasseffektive hytter. 

Gründerne står også bak prosjektet Bygda 2.0 som 
bygger opp en helt ny og moderne bydel i sårene av en 
veiutbygging som ga naboøya Linesøya fastlandsfor-
bindelse i 2011. Det er i dette området festivalen også 
gjennomføres. Sentralt i Bygda 2.0 er Bygdeboksen som 
ble ferdigstilt i 2015, som er et flerbruksbygg for kultur, 
næring, forskning og utdanning. I Bygdeboken er det 
etablert både et bakeri, et snekkerverksted og en kultur-
sal med plass til 400 publikum. 

Stokkøya Festival har en fot i bygda og opplevelses-
næringen på Stokkøya og en fot i musikkmiljøet 
 Trondheim med erfarne kulturgründere med på laget. 
Målsetningen med prosjektet er å ta pulsen på både 
 bygdas og byens kunstneriske og innovative miljø 
og  skape en festival og flere helårsarrangement som 
 engasjerer både lokal befolkning og tilreisende. 

Foto: Kristin Slotterøy

Foto: Kristin Slotterøy

Foto: Christian Houge
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Å arrangere festival er i utgangspunktet ikke veldig 
miljøvennlig i de fleste tilfeller. Store mengder utstyr og 
varer må fraktes og settes opp temporært. Publikum og 
artister må reise dit. Store mengder avfall produseres 
som følge av mat og drikkeservering og av publikum selv 
på festivalcampene. Avfallet havner ofte på bakken og 
både publikum og arrangører har blitt vant til lyden av 
knasende plastglass under føttene når man er på konsert. 

Mange faktorer påvirker miljøavtrykkene til konserter og 
festivaler. Mat og drikke skal serveres hurtig nok, smake 
godt, og serveres sanitært i henhold til næringsmiddel-
hensyn. Publikum ønsker et fint og morsomt festival-
område, effektiv avvikling og godt utvalg av mat og drikke. 
Matleverandører og fraktselskap må pakke inn varer slik 
at de tåler frakt og møter næringsmiddelhensyn. 

Arrangører jobber ofte mot klokka i små organisasjoner 
og trenger effektive løsninger som ikke snur opp ned på 
hele produksjonen. Arrangørene blir heller ikke flinkere 
enn sitt publikum som må være villige til å være med på 
tiltakene, følge systemene som lages og godta eventuelle 
begrensninger som settes?

 FESTIVALENES MILJØPARADOKS / PROBLEMSTILLINGEN GENERELT

Campfestivaler produserer generelt mer avfall siden 
publikum tar med seg ulike ting for å ha det funksjonelt 
og hyggelig på camp. Mange festivaler har dessverre 
erfart at store mengder presenninger, campingstoler, 
lavpris campingutstyr, engangsgriller og andre engangs-
artikler skaper store mengder avfall som må håndteres 
underveis. I verste tilfeller blir mye etterlatt på camp-
området og i naturen når publikum reiser hjem. Denne 
typen festival genererer også mer avfall ved at publikum, 
frivillige og stab spiser alle sine måltid og bor på festiva-
lens områder, framfor å dra hjem til sine vanlige hus-
holdninger hver kveld. Dette skaper naturligvis et større 
behov for både praktiske og holdningsmessige tiltak.    

En festival i utkantstrøk medfører lengre fraktavstand for 
infrastruktur, råvarer, personell og ikke minst publikum 
enn en by-festival, dette bidrar til et stort klimaavtrykk 
fra transport. Utslipp fra transport er kanskje den stør-
ste problemstillingen rent klimamessig for denne type 
arrangement, og samtidig den mest utfordrende. Det 
kan være stort potensial for å minimere antall kjørte 
kilometer ved god planlegging og tilrettelegging, men 
det er vanskelig å nærme seg klimanøytral transport på 
grunn av kostnader og at transporten i stor del utføres av 
eksterne aktører, leverandører og publikum. 

På den positive siden anses festivaler ofte som «tastema-
kers» hvor man kan bruke den kraften man har ovenfor 
sitt publikum, mediebildet og samarbeidspartnere til 
å spre budskapet om å ta vare på miljøet og prøve nye 
grønne løsninger.  
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 VÅRT UTGANGSPUNKT / VÅR CASE

Stokkøya Festival arrangeres midt i en naturperle på 
Trøndelagskysten omgitt av sjeldne plantevekster, rent 
hav og strandområder som er under landskapsvern. 
Konsertområdet er bare meter fra havet og med den 
trønderske sommeren kan både vind og regn sørge for at 
avfall som havner på bakken og ender i havet og natur-
områdene rundt.  

Befolkningsantallet på den lille øya blir mangedoblet 
 under festivalen hvor publikum og gjester skal bo, spise 
og bevege seg, og frivillige og arbeidere skal rigge og 
drifte festival midt i naturen. Festivalen skal være en 
verditilføring for lokalsamfunnet, ikke skape problem og 
frustrasjon for lokalbefolkningen og hyttefolk. Åfjords 
vakre og unike naturlandskap er helt sentralt for fes-
tivalopplevelsen og skal bevares slik at vi kan komme 
tilbake år etter år uten å forringe områdets egenskaper.  

Både Stokkøya Sjøsenter og Strandbaren og Bygda 2.0 
har fokus og erfaring med å gjenbruke material, gjøre så 
få inngrep i naturen som mulig når nye bygg settes opp 
og tenke kretsløp i egen matproduksjon. Matavfall fra 
Strandbaren lages til kompost som brukes i egen kjøk-
kenhage og gjenbruksmaterial fra kondemnerte bygg i 
Trondheim er brukt både i byggingen av Strandbaren og 
Bygdeboksen.  Dette er både gode erfaringer å støtte 
seg på og viktig arbeid å ta med i arrangementsdriften. 

Selv om søppelet blir plukket opp og fraksjonert til 
resirkulering så vil Stokkøya Festival uten særskilte tiltak 
produsere en vesentlig mengde restavfall per gjennom-
føring (i vårt planverk i forkant av fjorårets festivaldebut, 
estimert til 5-7 tonn minimum basert på tall fra andre 
festivaler og egne kalkulasjoner). 

Stokkøya Festival er også en helt ny festival med begren-
sede ressurser, både i bemanning og rent økonomisk. 
Vi har ikke kapasitet til å gjennomføre en festival hvor 
publikum, leverandører og oss selv produserer store 
mengder avfall som må håndteres.

Vi konkluderte fort med at miljøprofilen foruten transport-
reduksjon, kildesortering og gjenbruk også må handle om 
fysiske tiltak for å redusere mengden avfall som arrangør 
og publikum produserer og etterlater seg. 

Gjennomføringen av en camp-festival på Stokkøya  fordrer 
helt enkelt at man gjennomfører på naturens premisser 
med fokus på miljø og bærekraftig festivaldrift.

Foto: Gerhardsen & Karlsen

Foto: Torleif Kvinnesland

Foto: Torleif Kvinnesland
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 KARTLEGGING 

Med alt ovennevnte som utgangspunkt, begynte vi å kartlegge de ulike elementene av en festivalproduksjon for å 
danne et utgangspunkt for hva som finnes av løsninger, og hvor det ligger potensiale for endring og nye tiltak:

Hvor mange mennesker tåler øya besøk av i løpet av 2 dager?

Basert på tidligere erfaringer innenfor arrangement og 
turistsesongen på Stokkøya satte vi et makstall på 1500 
personer per dag. 

I dette regnestykket beregnet vi at i alle fall 50% av 
gjestene vil bo på festivalens camper for telt, bobiler og 
båter.  Den andre halvdelen regner vi med bor privat på 
en av de mange hyttene i nærområdet eller er dagsbesø-
kende med båt eller bil.  I forhold til transport kan dette 
bety om lag 750 biler, om alle velger å kjøre egen bil og 
har i snitt med seg 1 passasjer hver. Potensielt 375 biler 
som ikke har egen parkeringsplass tilgjengelig som vi må 
ta høyde for. 

Hvordan vil dette påvirke flora, naboer og dyrka mark?

En helt åpenbar utfordring med å arrangere festival på 
Stokkøya, er faren for at avfall havner i havet eller natu-
ren rundt festivalområde og camp. Det kan blåse kraftig, 
og lette gjenstander/avfall som tomme engangs plast-
glass, bæreposer, regnponchoer, papir, pynt og strips 
kan lett blåse av sted og havnet i naturen. 

Hvor mange mennesker tåler øya besøk av i løpet av 2 dager? 

Hvordan vil dette påvirke flora, naboer og dyrka mark? 

Hvordan er det vanlig å servere mat og drikke på festival?

Hvilke mer bærekraftige løsninger finnes rundt servering?

Hvilken del av festivalproduksjonen skaper mest avfall og hvilken type?

Hvilke ting burde festivalen og publikum kunne klare seg uten?

Hvilke ressurser har vi for å gjennomføre mest mulig bærekraftig

Hvilke ressurser mangler vi?

En annen trussel for lokal flora er avfall i forbindelse med 
campene. Hvis hver camper tar med seg to bæreposer 
av plast hver er vi allerede opp i 1500 bæreposer som vi 
må sørge ikke havner på avveie. Hvis hver camper fyrer 
av 1 stk engangsgrill i snitt i løpet av helgen er det 750 
engangsgriller å kildesortere. 

Her må vi finne alternativer og sette retningslinjer både 
for oss selv og publikum på hva som er lov å bruke.  

Hvordan er det vanlig å servere mat og drikke på festival?

Det mest vanlige på utendørs konserter samt større 
innendørs konserter er å servere drikke på engangs 
plastglass i ulike størrelser. Vår erfaring er at dette fort 
må sorteres som restavfall med mindre hvert glass vas-
kes før deponering. Vi estimerte at vår samlede servering 
på festivalområdet vil utgjøre behov for mellom 15.000-
17.000 engangsplass i volum. Ytterligere 5000-10.000 
engangsglass brukt på campene. 

Mat serveres som ofte på engangs fat. Plastfolierte fat 
må sorteres som restavfall, men det finnes løsninger i 
100% resirkulerbar papp og papir både for fat og servietter. 

Foto: Gerhardsen & Karlsen
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Engangs bestikk er mest vanlig i plast, hvor det finnes 
alternativ i tre og bambus. I volum vil det i vårt tilfelle 
være et volum på om lag 5000 engangs fat og skåler, og 
10.000 enheter bestikk.  

Utover dette er det også vanlig å servere drinker med 
sugerør i plast og porsjonspakninger i plast eller folie for 
snacks og annen mat.

Selve mat-preppen på arrangement kan også generere 
mye emballasje. Mat kjøpt på butikker eller engros er 
pakket i mindre eller større porsjonspakninger av plast 
og blir levert i esker av papp som igjen er pakket inn i 
plast på paller. Selv lokal mat fra småskala-produsenter 
kan ofte være forhåndspakket i sou vide-poser av plast 
og bare varmes opp før servering på arrangement. Dette 
både av praktiske og næringsmiddelhensyn. 

Hvilke mer bærekraftige løsninger finnes rundt servering?
Flere norske leverandører tilbyr glass av Bioplast, også 
kalt PLA. Dette er plast laget av fornybare kilder av bio-
masse som for eksempel vegetabilske oljer eller stivelse 
som kan komposteres eller gjenvinnes. Utfordringen med 
å benytte PLA i Norge er at veldig få renovasjonsselskap i 
Norge kan ta imot glassene for riktig behandling. Vinnin-
gen av gjenvinning ville gått tapt i transporten av glasse-
ne. PLA brytes heller ikke ned ved egenkompostering. 

Deponering av matavfall kan være en god løsning for å 
redusere mengden restavfall en produserer som følge av 
mat en serverer, men renovasjonsselskapet på Fosen har 
ikke egen fraksjon for matavfall.

Det meste av engangs-service i 100% resirkulert papp 
eller papir er også krevende å få rent nok etter bruk for 
å kunne kildesortere som ren papp/papir. Vi anså heller 
ikke bruk av engangs i bambus som et alternativ da dette 
er et importert produkt fra en råvare som vinnes ut på 
andre siden av jordkloden. 

Norske Konsertarrangører peker på i sin miljøhåndbok at 
servering av kortreist mat også har et klart positivt miljø-
aspekt med mindre frakt, råvaresvinn og emballasje. Hva 
en velger å servere og hvilke leverandører en bruker kan 
med andre ord ha stor betydning i denne sammenhengen. 

Hvilken del av festivalproduksjonen skaper mest avfall og hvilken type?
Vi har konkludert i vår research at serveringen av mat og drikke er det som volummessig skaper mest 
avfall, både fraktemballasjen, produksjon/prepp og det man serverer i. Etterfulgt av det publikum 
genererer av avfall når de bor på festivalcampene.

Vi identifiserte «Topp 5 Søppel» i volum for vårt tilfelle:

1. Matavfall som går i rest 

2. Engangs fat/bestikk/kopper som går i rest 

3. Drikkebeger plast som går i rest eller ren plast 

4. Avfall som publikum produserer på camp (medbrakt mat, engangs, forlatt camputstyr) 

5. Emballasje frakt og matproduksjon som går i ren papp/ren plast

Foto: Gerhardsen & Karlsen



9

Hvilke ting burde festivalen og publikum kunne klare seg uten?
Vi identifiserte noen «syndebukker» som vi gjerne ville finne alternativ til i egen produksjon 

 ■ Flaskevann til backstage, scener og frivillige
 ■ Engangs plaststrips for å feste veiduk/kabler/pynt
 ■ Porsjonspakket mat
 ■ Pynt, type vimpler og annet som fort blåser bort eller blir kastet etter gjennomføring
 ■ Store mengder asfaltduk over gjerder og barrikader
 ■ Engangs reklameartikler som billige regnponchoer, drikkeholdere, solbriller etc
 ■ Laminerte skilt eller andre engangs plastskilt
 ■ Store mengder trykksaker

Hvilke ting bør publikummet vårt kunne klare seg uten: 

 ■ Sugerør i drinkene
 ■ Engangs festivalutstyr som regnponchoer og drikkeholdere
 ■ Mulighet til å parkere egen bil rett ved camp
 ■ Partytelt og presenninger på campen
 ■ Engangskopper og fat på campen
 ■ Engangsgriller på campen

Hvilke ressurser har vi for å gjennomføre mest mulig bærekraftig? 

 ■ Mange flinke festivalkolleger i Norge og Europa som er villige til å dele kunnskap/erfaringer
 ■ Nok strøm tilgjengelig så vi slipper å bruke aggregat 
 ■ Tilgang til eget restaurantkjøkken på festivalområdet ink 2 steamere
 ■ Eget bakeri på Bygdeboksen som kan produsere alt av brødvarer
 ■ Tilgang til innlagt vann på Bygdeboksen midt på festivalområdet
 ■ Tilgang til innlagt vann, septik og strøm toalett/dusj-vogner teltcamp
 ■ Uendelig tilgang til gjødsel (sauegård) 
 ■ Kretsløpserfaring
 ■ Lokale leverandører av kjøtt, fisk, øl og juice
 ■ Tilgang på mye gjenbruksmateriale både tre og stål, brukte møbler, benker og tau

 ■ Generelt tilgang til mye eksisterende bygningsmasse både for mat-prepp, overnatting, 
lagring og andre festivalfunksjoner som vi slipper å bygge med containere/telt/brakker

Hvilke ressurser mangler vi? 

 ■ Lokalt renovasjonsselskap kan ikke ta imot matavfall
 ■ Lokalt renovasjonsselskap hadde ikke nok søppelbøtter på lager til midlertidig utleie
 ■ Internt lite forkunnskap på miljøarbeid i vår organisasjon 
 ■ Mangler den type infrastruktur som en byfestival drar miljømessig nytte av
 ■ Langt fra by som gir fraktmessig større utfordringer og avtrykk.

Foto: Greenpeace
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 PROSJEKT «PLASTFRI FESTIVAL»

Som festival rett ved havet var det naturlig å rette blikket 
mot forbruksplast-problematikken. 

Stokkøya Festival søkte Sparebank1 SMN Gavefond og 
fikk 200.000 i støtte for gjennomføringen av prosjektet 
«Plastfri Festival». Støtten var øremerket merkostnader for 
utprøving og gjennomføring av tiltak for å eliminere be-
hovet for forbruksplast på festivalområdet. Med støtten lå 
det også en forpliktelse å gjøre våre erfaringer tilgjengelig 
for andre aktører blant annet gjennom denne rapporten. 

Vår målsetning er å være en arrangør som kan bidra til 
positive miljøendringer. Gjennom dette prosjektet ønsket 
vi å flytte bransjens etablerte standarder av forbruk og 
arrangørlogistikk ved å teste ut alternative løsninger. Våre 
prosjekt skal ha overføringsverdi til andre arrangører samt 
være holdningsskapende overfor vårt publikum og våre 
artister.

Uten en samarbeidspartner som Sparebank1 SMN med 
på laget hadde vi ikke maktet merkostnadene knyttet 
til å innføre plastfri festival i vårt debutår. Vi håper at 
etterspørselen etter mer miljøvennlige og fremtidsret-
tede løsninger for arrangører øker slik at det på sikt blir 

rimeligere å gjennomføre plastfritt og så miljøvennlig 
som mulig. 
Som nystartet festival har verken vi som arrangør eller 
publikum rukket å opparbeide oss noen «dårlige vaner» 
og det er enklere å introdusere nye løsninger. Vi er også 
en relativt liten festival (maks 1500 gjester pr dag) som 
kanskje er en tryggere arena for å teste nye løsninger 
uten at en må ta store hensyn til mengdelogistikk. 

Uansett størrelse ligger utfordringene i prosjektet at 
det blir behov for ekstra planlegging i alle ledd. Man må 
avdekke barrierer både i form av økte kostnader, næ-
ringsmiddelhensyn, manglende produkter og leverandør-
løsninger. Det vi kjente aller mest på i gjennomføringen 
var de mange praktiske utfordringene vi måtte løse på 
rekordtid framfor mindre miljøvennlige løsninger som er 
lettere tilgjengelig. 

Foto: Spætt Film

Foto: Thorleif Kvinnesland Foto: Gerhardsen & Karlsen
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Hovedmål miljøtiltak Stokkøya Festival 2018:

 ■ Ingen plast skal havne i havet eller naturen.

 ■ Redusere bruk av engangsplast med 75%.

 ■ Kompostere matavfall på stedet, for å redusere mengden 
restavfall og på sikt bruke jorda til å dyrke egne urter og 
grønnsaker.

 ■ Redusere avfallsmengden fra år til år. Vi skal kildesortere 
så mye som mulig, og total mengde restavfall som følge av 
festival/camp skal ikke overstige 5.000 kg.

 ■ Stokkøya Festival skal ha minst mulig innvirkning på naturen 
rundt festivalen. Dette skal gjenspeiles i hele festivalens 
virksomhet. 

Plastfri festival i 6 korte trekk:
1. Kretsløp og avfallsreduksjon: Kompostere matavfall og engangs service på stedet.  

2. Kortreist: Mat fra lokale leverandører laget fra bunnen for bedre mat og mye mindre plastemballasje. 

3. Gjenbruk: Ølglass i stål med panteordning, vannflasker i stål til frivillige og artister, lånesykler til stab, 
låneregnjakker til publikum, gjenbruksmøbler og material. 

4. Kutte ut: Øl og brus selges i bokser og ikke plastglass , ikke flaskevann til salgs, ingen plaststrips i rigg, 
ingen sugerør i drink, ingen reklame-artikler i plast. 

5. Samkjøring: Felles innkjøp alle avdelinger, kontroll over behov, mengde, riktig produkt, ta ned forbruk, 
samkjøre transport varer og personell. 

6. Forbud: Med alt av engangs plastartikler både festivalområde og camp for å sikre at ingen plast  
havner i naturen.

Delmål miljøtiltak Stokkøya Festival 2018:

 ■ Velge produkter som enten kan gjenbrukes over flere år 
eller komposteres.

 ■ Ikke bruke engangs plastglass eller engangs med mindre 
den kan komposteres. 

 ■ Festivalen skal velge lokalt og bærekraftig mat. Sesongba-
sert mat vektlegges.

 ■ Ikke kjøpe halvfabrikat mat, eller mat i små porsjonspak-
ninger med mye emballasje.

 ■ Redusere utslippene fra transportvirksomhet, gjennom 
bedre planlegging, samkjøring av utstyr og personell og 
begrense infrastruktur vi henter inn.

 ■ Begrense vårt eget varelager og unngå mye vareretur som 
genererer større klimaavtrykk.

 ■ Droppe dekor av typen som mest sannsynlig kastes etter 
festival, papirvimpler o.l.

 ■ Ikke legge opp til at publikum bare kaster søppel på bakken 
som frivillige senere plukker opp, ha bakken så ren at det 
blir ubehagelig å slenge fra seg søppel.

 ■ Gjøre det lett for publikum å velge kollektivtransport.

 ■ Informere og rådføre publikum til å ta med seg lite poten-
sielt avfall på camp. 

 ■ Sette regler for hva det er lov å ta med seg både for publi-
kum, leverandører og artister.

Se Miljøplan Stokkøya Festival 2018 for mer info om 
øvrige miljøtiltak.

Foto: Gerhardsen & Karlsen

Foto: Spætt Film

Foto: Kristin Slotterøy
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Plastgjenstander som ble erstattet med andre alternativer: 

 ■ Strips  
Ble erstattet med sisal som er laget av 100% naturma-
teriale.

 ■ Engangsbestikk/fat/skåler  
Erstattet med biologisk nedbrytbart servise av hvetekli.

 ■ Plastglass til øl og brus 
Erstattet ved å servere øl og brus direkte fra boks, og 
2000stk 0,56 metall-kopper innkjøpt fra Enviro Cup som 
ble brukt til spesialøl og de som ikke ville drikke av boks. 
Publikum betalte pant på 50,- ved første kjøp, koppene 
ble vasket som vanlige glass i 2 restaurant-steamere 
som vi hadde tilgjengelig i Bygdeboksen.

 ■ Engangs glass til cocktails 
Erstattet med hardplast glass, som vaskes og brukes 
over flere år.

 ■ Sugerør 
Forbys.

 ■ Vannglass 
Mange vannstasjoner på både camp og festivalom-
råde. Her brukes metall-kopper, eller pappkopper 
med bioplastikk (PLA) på innsiden.

 ■ Flaskevann  
Drikkevannet ute på Stokkøya er fantastisk, og en res-
surs vi bør benytte oss av. Til artister, frivillige, stab og 
samarbeidspartnere kjøpte vi inn drikkeflasker i metall 
som de brukte under festivalen og tok med seg hjem 
for videre bruk etterpå.

 ■ Sperrebånd på veier/camp/parkering etc 
Erstattet med hamptau og franskgjerder.

 ■ Søppelsekker 
Nedbrytbare avfallsposer fremfor søppelsekker i 
plast, både små og store. 

 ■ Kioskvarer 
På campen hadde vi en kiosk som solgte diverse 
varer, alt fra tannbørste og andre sanitetsprodukter til 
drikkevarer og frokost. Vi kjøpte utelukkende varer fra 
Be:eco Shop, og store kvanta på f.eks Yoghurt for å 
redusere mengden emballasje.

 ■ Skilt 
Ble laget av tre hvor informasjon ble brennmerket og 
ingen maling brukt, skiltene vil brukes over mange år.

 ■ Lamineringsmaskin  
En arrangørs beste venn! Informasjons-plakater og 
akkrediteringskort ble trykt hos trykkeri (tykt papir) 
for å unngå behov for laminering. 

 ■ Engangs regnponchoer 
Ble forbudt. Forsøkte å samle inn brukte regnjakker 
til lånestasjon, men veldig vanskelig å få mobilisert 
frivillige donasjoner.

 KONKRETE PLAST- OG AVFALLSREDUSERENDE TILTAK SOM BLE GJENNOMFØRT PÅ 
 STOKKØYA FESTIVAL 2018

Tiltak på camp-områder: 

 ■ Forbud mot engangsgriller 
Festivalen organiserte i stedet store fellesgriller som 
ble holdt varm gjennom dagen.

 ■ Fasilitere for, og informere om av avfallshåndtering 
Alle campere fikk utlevert avfallsposer for kildesorter-
ing og fyldig informasjon ved ankomst.

 ■ Forbud mot bruk av engangs plast 
Campere ble på forhånd oppfordret til å ikke ta med 
seg engangsartikler. Oppvaskstasjoner for medbragt 
kopp/fat i nærhet av campen.

 ■ Lett tilgjengelig kildesortering  
Containere for papp, plast, matavfall og pant ved 
camp, som ble sjekket og tømt jevnlig.

Andre tiltak for avfallsreduksjon og bevisstgjøring:

 ■ Kompostering av alt nedbrytbart materiale 
Alt av engangs serveringsartikler, matavfall kjøkken 
og serveringsområder.

 ■ Samarbeid med miljøorganisasjon 
For å sørge for at søppel ble sortert riktig, og at det 
informeres og veiledes, samarbeidet vi med Grønn 
Ungdom som stilte med flinke folk

 ■ Pop Up Second Hand butikk 
Secondhand-butikken Prisløs solgte gjenbruksklær til 
publikum som trenger klesplagg og hjalp oss å bet-
jene pantebod for stålkoppene.

 ■ Kunstutstilling: Plasten i havet 
Et samarbeid mellom Stokkøya Festival og Stokksund 
Oppvekstsenter. Skoleelevene brukte kunst- og 
håndverkstimer på å samle søppel i fjæra i nærom-
rådet. Under festivalen ble søppelet plassert i store 
glass-containere som ble stilt ut, synlig for alle. Utstill-
ingen står der permanent. 

 ■ Plastpatrulje 
Det lokale fotball-laget og en lokal speidergruppe fikk 
betalt for gå patruljer på festivalområdet, gangstier i 
nærområdet og på campene for å plukke avfall som har 
kommet på avveie og sørge for rent festivalområde. 

 ■ Informasjonsarbeid og workshops om miljø og avfall 
Informasjon om våre miljø-retningslinjer ble sendt ut 
i forkant til både leverandører, artister og frivillige. 
Vesentlig informasjonsarbeid i sosiale medier og vår 
hjemmeside for å nå ut til publikum. Under festiva-
len arrangerte vi workshop i Zero-Waste og hadde 
informasjonsplakater om våre miljøtiltak og hvordan 
publikum kunne bidra. 

 ■ Presseoppslag om samarbeidet på forhånd  
Vi fikk flere større presseoppslag rundt prosjektet 
(NRK 1 Dagsrevyen, nrk.no, VG, Adresseavisen, Fos-
na-Folket) som både var viktig for å bevisstgjøre og 
klargjøre festivalpublikummet vårt, og sette søkelys 
på plastproblematikken og miljø.  

 ■ Spørreundersøkelse i etterkant 
Vi gjennomførte en publikumsundersøkelse rett etter 
festivalen med spørsmål rundt hvordan de oppfattet 
prosjektet plastfri festival og hvor vi fikk mange en-
gasjerte tilbakemeldinger og gode forslag på hvordan 
Stokkøya kan videreutvikle vår miljøprofil.



 VÅRE ERFARINGER

Det krever mye tid å lage en plastfri festival med dagens 
utgangspunkt. I en bransje som i all hovedsak bruker lett 
tilgjengelige, billige og enkle alternativer finnes det per 
i dag lite kunnskap om hvilke alternativer som finnes. 
Og hvor skal man i det hele tatt begynne? Vi startet med 
Google, og tok det derfra!

Her er noen av erfaringene vi gjorde oss i løpet av 
prosjektet: 

Det er vanskelig å finne informasjon om konkrete løs-
ninger/alternativ for å redusere avfall og plast. Vi brukte 
mange timer på research. Det fins overaskende mange 
gode alternativer til plast for privat konsum i Norge, men 
å skulle kjøpe i store kvanta byr på utfordringer. Vi fant 
likevel en del aktører, som enten kunne tilby produkter 
som er nedbrytbare, eller produkter vi kan bruke over 
flere år. 

Det er ganske kostbart å velge miljøvennlige produkter 
i dagens marked, men med støtten vi fikk fra Spare-
Bank 1 SMN fikk vi dekket en del av merkostnadene og 
anledning til å teste løsninger. En annen tanke vi var 
innom, var å få publikum til å hjelpe oss med å dekke inn 
merkostnadene, for eksempel legge på 5 kr ekstra per 
matservering for å dekke merkostnadene ved å velge 
nedbrytbare serveringsartikler.

I research-perioden var vi innom mange ulike leverandø-
rer. Det er vanskelig å vite hvor bra produktet faktisk er, 
uten at du har snakket med noen du kjenner til som kan 
gå god for det. Det er også vanskelig å vite om leve-
randøren er seriøs, og om produktene faktisk lages av 
overskuddsmateriale som de sier. Vi valgte her å kun gå 
for leverandører vi kunne sjekke referanser hos.

En annen ting vi brukte mye tid på, var å se på det totale 
miljøregnskapet. Nå er det ikke nødvendigvis slik at en 
papirpose er mye mer miljøvennlig enn en plastpose (sett 
bort fra hvis den havner i havet/naturen), dersom du ser 
på både produksjon, bruk og frakt. Her anbefaler vi å 
tidlig oppsøke den rette kompetansen og involvere den i 
team-arbeidet. 

Hvorfor valgte vi ikke PLA-glass? For oss så var det egent-
lig aldri et godt alternativ til vanlige plastglass. Faren for 
at glasset havnet i havet og naturen er like stor som ved å 
bruke vanlige plastglass, og det kreves spesielle mottak 
for å klare å bryte de ned (altså ikke noe naturen selv kla-
rer) som ligger 8-12 transporttimer unna Stokkøya. 

Vi valgte helt lokale råvarer (som sau, sei og blåskjell) og 
gjenbruksmaterial og lokalt utstyr så langt det lot seg 
gjøre for å spare miljøet for mange transportetapper ut til 
øya. Varer vi ikke fikk tak i på Fosen ble bestilt til Trond-
heim, for så å sende alt med samme transport ut til øya. 

Emballasje er en stor utfordring vi ikke klare å løse godt 
i 2018. De aller fleste leverandører er vant til å pakke inn 
alt i plast for å sikre at varene ikke skades under trans-
port. Vi gikk i dialog med leverandørene, og hos noen 
fikk vi kuttet ned mengden emballasje. Ringnes som var 
vår hovedleverandør av drikkeprodukter er i ferd med å 
lansere plastfri emballasje på sekspakninger med ølbok-
ser og det lokale bryggeriet flytter produksjonen over til 
fat for å ta ned antall glass-flasker som må gjenvinnes. 
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Foto: Kristin Slotterøy



For at et slikt prosjekt skal være gjennomførbart, er det 
viktig å få med alle i staben på prosjektet. Plastfri festival 
vil innebære merarbeid på manges områder og alle in-
volverte må være motiverte og se gevinsten med å skape 
endring. Festivalledelsen må gi klare retningslinjer både 
til stab og leverandører og legge til rette for gode nok 
løsninger som gir gevinst i enden.   

På første gjennomføring av festivalen, hadde vi tydelige 
innkjøpsregler. For at stab og andre involverte skulle få 
dekt sine behov, men velge de riktige produktene, bestil-
te vi alle varer samlet. Da kunne miljøansvarlig kontrolle-
re innkjøp og endre der det var nødvendig.

Et annet viktig moment er info! Det hjelper lite at arran-
gøren er plastfri og avfallsreduserende på sine produk-
sjons-områder om ikke artister, frivillige, leverandører 
og til slutt publikum er omforent med prosjektet og 
spillereglene. Info om prosjektet og løsningen bør spres 
gjennom fellesmøter, infomailer, i pressen, på nettsider 
og sosiale medier og til slutt godt synlig på hele festival-
området. 

Publikum omfavnet prosjektet og tok det på alvor. Vår 
erfaring er at publikum er klare for en endring, og at det 
er bransjen som ligger bakpå. På Stokkøya Festival 2018 
lå det utrolig lite søppel på bakken, og det var tydelig at 
folk var flinke til å sortere og kaste avfall i beholdere. Vi 
sendte ut en spørreundersøkelse til publikummet vårt 
etter festivalen, og fikk tilbakemelding om at over 80% 
hadde på forhånd hørt om prosjektet «Plastfri Festival» 
og hadde forberedt seg på å komme plastfri. 

Publikumstransport var et av områdene vi ikke lyktes 
på. Majoriteten av de besøkende ankom i sin egen bil, til 
tross for at vi satte opp chartret hurtigbåt fra Trondheim 
og festivalbuss. 

Veien videre:
Det var ganske tøft å gjennomføre et så radikalt grep ved 
festivalens debutår, men med de erfaringene vi nå har 
skapt oss, ser vi ingen grunn til å gå tilbake. Det kommer 
aldri til å bli servert øl i plastglass på Stokkøya festival. 

Stokkøya Festival blir plastfri også i framtiden og vi skal 
jobbe målrettet mot å være en av Norges mest miljøvenn-
lige festivaler, hvor vi også utfordrer andre normer innen-
for miljøregnskapet med kretsløpstankegangen sentralt. 

I etterkant av festivalen har vi fått henvendelser fra festi-
valer og arrangører over hele Norge rundt hvilke løsnin-
ger og leverandører vi brukte. Vi håper dette dokumen-
tet kan hjelpe litt på vei og at etterspørselen etter mer 
bærekraftige festivalprodukter vil øke, og bli både mer 
tilgjengelig og rimelig å bruke i Norge!

Stokkøya Festival er en uavhengig aktør og ikke 
sponset på noe vis av aktørene som vi anbefaler her. 

Andre erfaringer i stikkord: 

 ■ Hvetekli-fat løser seg litt opp i bunnen når de 
brukes til supper og flytende gryter.

 ■ At man ikke kan servere rett i ølboksen fordi 
publikum vil hive den på scenen er en myte.

 ■ Det blir aldri nok info ut til publikum i forkant og 
underveis.

 ■ Frivillige som jobber i servering og camp er vik-
tige ambassadører for å spre info om tiltakene 
opp mot publikum.

 ■ Ha nok gjenbruks-kopper i sirkulasjon, du må ha 
flere kopper enn drikkeenheter som skal selges. 

 ■ Hvis man ikke har tilgang på vaskefasiliteter så 
finn løsninger hvor publikum har med egen kopp 
(veldig vanlig på festivaler i Tyskland og Neder-
land blant annet)

 ■ Sett opp vaskemuligheter på camp slik at det 
blir enkelt for publikum å droppe engangs.

 ■ Gå gjennom hele ditt områdekart (festivalom-
råde, stier, camper) og forhåndsvurder hvor 
publikum potensielt trenger å hive søppel. Rett 
før inngangen på festivalområdet er det for ek-
sempel mange som vil hive fra seg pant. 

 ■ Sett ut askebegre både på camp og festivalom-
råde og merk disse tydelig så slipper en mye 
etter-rydding.

Tips til andre arrangører:  

 ■ Få i gang tidlig dialog med Mattilsynet i din  
region for å kartlegge krav.

 ■ Få i gang tidlig dialog med ditt lokale renova-
sjonsselskap og kartlegg hvilke fraksjoner de 
kan ta imot.

 ■ Tørr å utfordre byråkratiske svar som er lite mil-
jøvennlige fra Mattilsynet eller andre instanser.

 ■ Spør andre arrangører om deres erfaringer.

 ■ Begynn arbeidet tidlig i planleggingen og sørg 
for at stab, leverandører og publikum får  
eierskap til tiltakene

 ■ Info, info, info!
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 RESULTAT I HARDE FAKTA

I løpet av festivalen ble det totalt produsert 
1451 kg restavfall, det er hele 3549 kg mindre restavfall 
enn vi hadde satt som vårt minstemål!

Ved å kutte ut flere produkter, og erstatte plastartikler 
med nedbrytbare/gjenbrukbare alternativ, klarte vi å 
redusere mengden forventet forbruksplast med godt 
over 80%.

Et lite tonn nedbrytbart materiale ble kompostert 
gjennom helgen. Dette inkluderer matrester, serverings-
artikler, bioposer og sissal. Kompostjorden vil senere 
bli brukt til blant annet dyrking av urter på framtidige 
festivaler. 

Ved å servere drikke direkte fra boks, og vaske drikke-
glass underveis sparte vi jorden for over 15 000 plastglass 
(dette inkluderer også vann til artister, frivillige og crew 
som fikk vannflasker). I løpet av festivalen ble 2000 me-
tallkopper satt i sirkulasjon, og når festivalen var over ble 
overkant av 400 stk av disse pantet tilbake, resten tok 
publikum med hjem. (Publikum betalte 50NOK i pant når 
de kjøpte første drikke, omtrent kostpris for koppen)

I vinbaren serverte vi vin i vanlige vinglass, som erstattet 
2300 plastglass. 

Over 6000 bokser ble pantet etter festivalen. Ved å 
dele ut mineralvann og øl direkte fra boks, sparte vi oss 
for mange liter vann, ifm vaskingen. I Norge er de aller 
fleste oppdratt med at pant har en verdi, og at bokser/
flasker ikke er noe vi kaster på bakken eller i vanlig søp-
pel. Det var enkelt for folk å kaste bokser i riktig avfalls-
dunk eller sette den fra seg på bord for å bli samlet inn. 

Ved å lage all mat på stedet og få levert ferske varer fra 
lokale leverandører, vil vi estimere at vi sparte ca 200 kg 
plastemballasje.

Les mer om våre miljøtiltak på www.stokkoyafestival.no

Tusen takk til SpareBank 1 SMN, som støttet prosjektet 
«Plastfri Festival»!
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Hovedsceneområdet rett etter at Motorpsycho avsluttet festivalen natt til søndag.
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 LISTE OVER LEVERANDØRER VI BRUKTE PÅ TILTAKENE 

 ■ Bio Partner Norge
Nedbrytbare tallerkener og skåler av hvetekli, samt bestikk. 
Erstattet bruk av engangsservice laget av plast og papp.
www.biopartner.no

 ■ Enviro Cup
Drikkeglass laget av metall som erstattet plastglassene. 
Disse ble steamet gjennom helgen.
www.enviro-cup.co.uk 

 ■ Expoline
Drikkeflasker i stål som ble delt ut til frivillige og artister. 
Erstattet Imsdal-flasker. 
www.expoline.no

 ■ ASKO
Nedbrytbare servietter og kaffekopper. Erstattet vanlige 
servietter og papp/plastkopper. Grønnsaker og pålegg i 
volumpakker.  
www.asko.no

 ■ MASKE
Sissal. Erstattet bruk av strips, og noe GAFFA. 
www.maske.no

 ■ BioBag Norge AS
Bio-poser til avfall. Erstattet bruken av vanlige søppel-
sekker (store og små). 
www.biobagworld.com

 ■ Printprofil
Termoser til camp-publikum. Her kunne de kjøpe termos 
med kaffe, termosen kunne bli benyttet hele helgen og 
selvfølgelig tas med hjem og brukes videre. 
www.printprofil.no

 ■ Culina 
Gjenbrukbare glass til cocktailbaren. Tåler å steames 
mange ganger.
www.culina.no

 ■ Ernestus Skilt og Reklame 
Backdrop til scener laget av finér-plater. Disse brukes år 
etter år. Erstatter backdrop laget av polyester. 
www.skiltogreklame.no

 ■ Nordic Wristbands
Inngangsarmbånd laget av bambus. Erstatter armbånd 
laget av polyester. 
www.nordicwristbands.com/no

 ■ FosenNamsosSjø  
Hurtigbåt ble satt opp for at folk kunne velge å reise 
mest miljøvennlig som mulig. 
www.fosennamsos.no

 ■ Boreal 
Buss ble satt opp for at folk kunne velge å reise mest 
miljøvennlig som mulig. 
www.boreal.no

 ■ Be:eco Shop 
Leverte miljøvennlige hygiene-produkter til kiosken, 
f.eks tannbørster, såper, sjampo, kondomer.
www.beecoshop.no

 ■ Voll Gård
Bistod med kunnskap rundt kompostering og ansvarlig for 
å kompostere alt nedbrytbart materiale ifm festivalen. 
www.vollgard.no

 ■ Clean Shores Trondheim
Workshop rundt tema Zero Waste. 
www.facebook.com/cleanshorestrondheim
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 MILJØPLAN 
STOKKØYA FESTIVAL 2018

Stokkøya Festival skal være en festival med minst mulig innvirkning på naturområdet 
vi befinner oss i. Stokkøyas vakre og unike naturlandskap er helt sentralt for festi-
valopplevelsen og skal bevares slik at vi kan komme tilbake år etter år uten å forringe 
områdets egenskaper. Stokkøya Festival skal være en aktør som bidrar til lokalsam-
funnet gjennom å løfte lokale aktører. Stokkøya Festival skal ha et minst mulig klima-
fotavtrykk, dette skal gjenspeiles i hele festivalens virksomhet.  

Se handlingsplan for konkrete tiltak og mål.
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1. AVFALL

Mål:  
Festivalen skal generere minst mulig avfall, og 
redusere avfallsmengden for hvert år. Festivalen skal 
ikke bidra til marin forsøpling – ingenting skal havne 
i havet! 

 ■ Festivalen skal minimere forbruk av plast. Alter-
nativer til plast skal vurderes i alle tilfeller. 

 ■ Festivalen skal bidra til holdningsskapende arbeid 
blant annet ved å sette fokus på plastproblemet. 

 ■ Festivalen skal produsere minst mulig avfall, samt 
gjenbruke og sortere mest mulig avfall. 

 ■ Matavfall skal komposteres.

 ■ Samarbeide med en miljøorganisasjon som sort-
erer alt søppel som kommer fra områdene. F.eks 
Natur og Ungdom.

2. TRANSPORT

Mål:  
Utslipp fra transport skal være lavest mulig, det skal 
legges til rette for lavutslippsløsninger. 

 ■ Det skal legges til rette for bruk av kollektivtrans-
port til festivalen. Dette skal være det enkleste 
og naturligste valget for festivalens publikum.

 ■ Gjennomgående god planlegging skal minimere 
antall kjørte kilometer.

 ■ Der det er mulig skal el- eller lavutslippskjøretøy 
benyttes. 
 

3. MAT

Mål: 
Matservering på festivalen skal bidra til minst mulig 
negative virkninger på miljø og klima.

 ■ Festivalen skal bidra til å løfte fram lokale råvarer 
og produsenter.

 ■ Matserveringen på festivalen skal benytte seg av 
råvarer i sesong i den grad det er mulig.

 ■ All mat og drikke skal serveres på nedbrytbart 
engangsservise. 

 ■ Festivalen tar sikte på å bli Debiosertifisert innen 
2020 med bronse som første mål (10-15% økolo-
gisk.)

 ■ Festivalen skal ha et rikt vegetartilbud, og be-
grense mengden kjøtt som tilbys.

 ■ Festivalen skal ha minst mulig matsvinn og mat-
avfall skal komposteres til bruk i lokal grønnsak-
sproduksjon.  

4. INNKJØP

Mål: 
Festivalen skal i den grad (økonomisk) mu-
lig styre innkjøp etter etiske og miljømessi-
ge hensyn.

 ■ Etablere gode rutiner som sørger for minst mulig 
unødvendig innkjøp og med fokus på livsløp-
skostnader. 

 ■ Etablere gode avtaler med leverandører som 
inkluderer retur av overflødige varer og evt. retur 
av emballasjeavfall.

 ■ Alltid vurdere miljøhensyn i alle produktvalg. I 
den grad mulig velge miljøvennlige, sertifiserte 
og resirkulerbare produkter. 

 ■ På sikt: lag innkjøpspolitikk.

 ■ Prioritere lokale produsenter og leverandører. 

5. NATUR

Mål: 
Festivalen skal ta godt vare på naturområdet på 
Stokkøya og bidra til minst mulig inngrep i naturen.

 ■ Det skal ikke vises at det har vært 1500 mennesk-
er på området etter festivalen er ferdig og rigget 
ned. 

 ■ Området kontrolleres før og etter festivalen.

 ■ Festivalcampen skal organiseres i pakt med 
landskapet, nødvendige fasiliteter skal være tilg-
jengelige for å bidra til minst mulig forsøpling og 
skader på naturen. 

 ■ Festivalen skal bidra med informasjon om unike 
naturtyper i området og holdningsskapende ar-
beid knyttet til forsøpling og respekt for naturen.



19

MILJØHANDLINGSPLAN 
STOKKØYA FESTIVAL 2018
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1. AVFALL

Mål:  
Festivalen skal generere minst mulig avfall, og redusere 
avfallsmengden for hvert år. Festivalen skal ikke bidra til 
marin forsøpling - ingenting skal havne i havet! 

Camp:

 ■ Forbud mot glassflasker og engangsgrill. 

 ■ Sette opp felles griller på området, vannstasjoner med drik-
kevann, vaskestasjoner for kropp og utstyr. 

 ■ Oppfordre til å ikke bruke engangsutstyr. 

 ■ Oppfordre til å ikke la utstyr bli liggende etter festivalslutt! 
Ha avfallspunkt med sortering hvor folk kan kvitte seg med 
utstyr, fortsatt brukbart utstyr kan gis videre til gjenbruk. 

 ■ Rigge opp avfallsstasjoner rundt om på camp med avfalls-
sortering, pass på at disse kontrolleres ofte! 

 ■ Informasjon og bevisstgjøring: oppfordre folk til å kaste 
avfall i avfallsstasjoner og plukke opp søppel som ligger 
og flyter rundt. Minne folk på at vi er på besøk i et vakkert 
naturområde.

 
Festivalområdet: 

 ■ Avfallsstasjoner strategisk plassert.

 ■ Vannstasjoner fremfor Imsdalflasker.

 ■ Kompostering! Alle som skal lage og servere mat må inklu-
deres i dette, samt egen matavfallsdunk i avfallsstasjonene. 

 ■ Informasjon og bevisstgjøring: oppfordre folk til å kaste 
avfall i avfallsstasjoner og plukke opp søppel som ligger 
og flyter rundt. Minne folk på at vi er på besøk i et vakkert 
naturområde. 

Planlegging: 

 ■ Kartlegge aktuelle avfallsselskap, pris, kvalitet, lokalitet. - 
grad av sortering av avfall -må avtales med disse.

 ■ Finne ut hvordan vi organiserer kompostering,

 ■ Planlegge campområdet med plassering av avfallsstasjoner 
osv. 

 ■ Hva må kjøpes inn/lages av utstyr: Avfallsstasjoner, skilting 
og informasjon, griller osv.

 ■ Ansvarlig – hvem skal gjøre det

 ■ Tidsfrist – når skal tiltaket gjennomføres

 ■ Evt. kostnader og gevinst

Gjennomføring: 

 ■ Alle må opplæres i avfallssortering, dvs alle involvert alt fra i 
rigging til opprydning. Matfolk læres opp i kompostering.

 ■ Egen ryddepatrulje under festivalen

 ■ Ha system på at alle avfallsstasjoner tømmes regelmessig 
slik at vi unngår overfylling og at søppel flyter rundt. 

 ■ Festivalen skal ikke generere mer enn 5000 kg restavfall.

2. TRANSPORT

Mål: 
Utslipp fra transport skal være lavest mulig, det skal 
legges til rette for lavutslippsløsninger. 

Tiltak:

 ■ Ha begrensa med P-plasser for personbil, og opplys om 
dette på forhånd.

 ■ Intern transport gjøres med El der det er mulig (varetrans-
port, truck, atv) 

 ■ Sett opp avganger med båt og buss fra Trondheim/Åfjord/
Andre relevante steder

 ■ Match avganger fra Trondheim med Tog/buss fra Oslo evt. 
andre steder. 

 ■ Legg til rette for mest mulig samkjøring av varer og person-
er.

 ■ Begrens transportbruk ved å velge lokale leverandører der 
det er mulig.

Planlegging:

 ■ Kartlegg internt transportbehov og prøv å planlegge best 
mulig for å minimere antall kjørte km.

 ■ Finn ut hva som er mest klimavennlig av båt, buss og bil - 
opplys om dette på hjemmesida. 

 ■ Er det mulig å leie inn klimavennlige kjøretøy til intern trans-
port? Evt. elsykler / lastesykler?

 ■ Tidsfrist – når må tiltakene gjennomføres

 ■ Beregn evt. kostnader og gevinst.

Gjennomføring:

 ■ Før oversikt over antall kjørte km, be også leverandører som 
står for egen transport føre oversikt som deles med oss. 

 ■ Sørg for god planlegging av kollektivtilbudet til og fra 
festivalen slik at det oppleves enkelt og stressfritt å velge 
kollektivt. 

 ■ Festivaldeltakere kan leie sykler fra Sjøsenteret, f.eks for å 
sykle til butikken.

3. MAT

Mål: 
Matservering på festivalen skal bidra til minst mulig 
negative virkninger på miljø og klima.

Tiltak:

 ■ Mest mulig lokale råvarer.

 ■ Matinnkjøp gjøres basert på hva som er i sesong.

 ■ Begrens bruk av kjøtt og ha alltid variert vegetartilbud 
tilgjengelig.

 ■ Mest mulig økologisk.

 ■ Mat skal serveres på nedbrytbart servise.

Planlegging: 

 ■ Velg ut aktører som skal servere mat, dette må gjøres basert 
på kriterier som matcher mål og tiltak for mat.
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 ■ Evt. Planlegg samarbeid med lokale råvareprodusenter 
sammen med kokkene.

 ■ Få oversikt over hvor stor andel økologiske (rå)varer ak-
tørene bruker mtp evt. Debiogodkjenning. 

 ■ Ansvarlig – hvem skal gjøre det.

 ■ Tidsfrist – når skal tiltaket gjennomføres.

 ■ Beregn evt. kostnader og gevinst.

Gjennomføring:

 ■ De som står for servering er ansvarlige for mye arbeidet her.

 ■ Matområdet kontrolleres av ryddepatrulje.

 ■ Kompostsystem kontrolleres underveis - funker det? 

 ■ Utfordre kokkene til å ta vare på rester som kan brukes til 
intern-catering.

4. INNKJØP

Mål: 
Festivalen skal i den grad (økonomisk) mulig styre inn-
kjøp etter etiske og miljømessige hensyn.

Tiltak: 

 ■ Velg miljøvennlige, miljømerkede, resirkulerte eller resirkul-
erbare produkter. Undersøk sertifiseringsordninger.

 ■ Sørg for returordninger fra leverandør slik at produkter som 
blir overflødige kan returneres.

 ■ Leverandør bør kunne ta i mot emballasjeavfall.

 ■ Kjøp brukt utstyr hvis det er mulig / hensiktsmessig.

 ■ Vurder produktets livsløp, et dyrere produkt kan lønne seg 
hvis det varer lenger. Samtidig kan engangsservise være 
hensiktsmessig hvis det lettere lar seg resirkulere enn flerb-
ruksservise. 

 ■ Still krav om resirkulert papir i trykksaker, samt miljømerk-
ede trykkeritjenester. 

Planlegging/Gjennomføring: 

 ■ Hvem er ansvarlig for innkjøp? 

 ■ Gjør undersøkelser rundt hva som finnes av miljøsertifiserte 
produkter, kostnader vs. gevinst. 

5. NATUR

Mål:  
Festivalen skal ta godt vare på naturområdet på Stokk-
øya og bidra til minst mulig inngrep i naturen.

Tiltak: 

 ■ Campingområdet avgrenses tydelig slik at vi begrenser 
området som blir berørt. 

 ■ Merk stier for ferdsel fra Sjøsenter til Bydeboks.

 ■ Sett opp informasjon om naturområdet, «unik tindvedvege-
tasjon» osv. Bygg besøkendes respekt for naturområdet. 

Planlegging: 

 ■ Planlegg campområdet: Hvor stort skal det være, organiser-

ing av nødvendige fasiliteter. 

 ■ Skilting og evt. merking av området.

 ■ Utarbeid regler for camping som gjøres kjent via relevante 
kanaler.

 ■ Kartlegg området med bilder før innrykk av folk.

 ■ Ansvarlig – hvem skal gjøre det.

 ■ Tidsfrist – når skal tiltaket gjennomføres.

 ■ Evt. kostnader og gevinst.

Gjennomføring:

 ■ Kontroller campområdet underveis i festivalen.

 ■ Ta bilder av campområdet underveis og etter festival. 

 ■ Ryddepatrulje på og rundt camp underveis og spesielt siste 
dag når folk drar fra campen. 
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