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1. Inngangur 
Plastlaus september er grasrótarverkefni átta kvenna sem ræddu saman, m.a. á 

samfélagsmiðlum,  á vormánuðum árið 2017 og veltu fyrir sér hvað hægt væri að gera 

vegna plastógnarinnar. Ástralska verkefnið Plastic Free July var konunum innblástur 

ásamt öðrum verkefnum og verkefnahópum í tengslum við umhverfisvernd. Eftir að 

hafa velt fyrir sér leiðum og möguleikum hérlendis féll gullkorn þegar ein úr hópnum 

sagði: „Gerum þetta bara!“ og þar með fór boltinn að rúlla. Eflaust hefði verið betra 

hrinda Plastlausum september í framkvæmd með lengri fyrirvara en þremur mánuðum, 

miðað við að í lok maí var hópurinn í rauninni ekki með neitt í höndunum nema (að 

eigin mati) frábæra hugmynd.  

2. Hvað er Plastlaus september? 
Plastlaus september er félag sem hefur það fyrst og fremst á dagskrá að reka 

árvekniátak, til að vekja fólk til meðvitundar um plastvandann, með áherslu á lausnir á 

honum fyrir sem flesta. Áhersla var lögð á jákvæða nálgun fyrir plastminni og jafnvel 

plastlausan lífstíl og hvatningu frekar en að vekja upp samviskubit hjá fólki. Mikilvægt 

var að koma þeim skilaboðum áleiðis að hvert lítið skref skipti máli. Þannig var 

verkefninu ætlað að vekja fólk til umhugsunar um þetta mikilvæga umhverfismál  en 

um leið voru flestir hvattir til að forðast (einkum) einnota plast, flokka það plast sem 

fellur til og tína upp plast í umhverfi sínu enda miklar líkur á að slíkt plast endi í 

hafinu. Gert var ráð fyrir að fólk væri komið mislangt í þessari vegferð en þeir sem 

höfðu áhuga á að taka fyrstu skrefin gátu gert það með einföldum hætti s.s. með því 

að hætta nota plastpoka við innkaup eða t.d. sleppa alltaf plastlokum og rörum á alla 

drykki. Um leið bauð Plastlaus september einnig upp á lausnir fyrir þá sem eru „lengra 

komnir“ í plastleysi, svo sem plastlausar snyrtivörur, gjafir og hreinsiefni og margt 

fleira. 

Ákveðið var að stofna félag og verða því úti um kennitölu og bankareikning og samhliða 

var skipuð stjórn verkefnisins, ráðinn var verkefnisstjóri sem byrjaði á að leita styrkja í 

verkefnið, sótt var um lénið Plastlausseptember.is og stofnaðar voru síður og reikningar 

á samfélagsmiðlum. Ákveðið var að vefsíðan yrði hryggjastykkið í verkefninu og að það 

yrði að mestu drifið áfram á vefsíðu og samfélagsmiðlum.  Einnig var stefnt að því að 

fanga athygli fjölmiðla eins og  hægt var. Rætt var um að viðburðir gætu verið heppileg 
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leið til að vekja athygli á verkefninu út mánuðinn án þess að umfang viðburða væri 

ákveðið í byrjun.  

Félagið sem stofnað var fékk nafnið Plastlaus september og stjórnina skipuðu Jóhanna 

Gísladóttir, doktorsnemi í umhverfisfræðum, Elsa Þórey Eysteinsdóttir líffræðingur, 

Kristín Inga Arnardóttir viðskiptafræðingur, Salbjörg Rita Jónsdóttir grafískur hönnuður 

og Tinna Þorvalds Önnudóttir leikkona. Stjórnin réði Dóru Magnúsdóttur landfræðing til 

að verkefnisstýra Plastlausum september. Þessi hópur, ásamt Helgu Báru Bartels 

Jónsdóttur jarðfræðingi og Hildi Hreinsdóttur sjálfbærnifræðingi myndaði 

framkvæmdastjórn verkefnisins.  

Strax í upphafi var ákveðið að ekki yrði tjaldað til einnar nætur, eða mánuðar, heldur 

að Plastlaus september yrði árviss viðburður alla vega í nokkur ár. Áherslan skyldi vera 

almenn fyrsta árið en möguleikinn á að vinna betur með atvinnulífinu og skólum yrði 

kannaður síðar.  

3. Miðlar 

3.1 Vefsíðan Plastlausseptember.is 

Vefurinn www.plastlausseptember.is var hryggjastykki verkefnisins. Mikil vinna var lögð 

í að hanna vefinn og skipuleggja efni hans yfir sumarið 2018. Umhverfisstofnun las yfir 

efni hans áður en hann fór í lofti til að tryggja réttmæti þeirra upplýsingar sem þar 

koma fram og var endurgjöf þeirra mikilvæg og hafði áhrif á þróun efnisins.  Mikilvægt 

þótti að vefurinn myndi með skýrum hætti vísa á ýmiskonar lausnir gegn plastleysi og 

endurvarpa þeirri hugmyndafræði, sem skilgreind var í upphafi, að Plastlaus september 

skyldi vera bjartur, jákvæður og hvetjandi. Á forsíðu er fólk hvatt til að skrá sig og taka 

þátt í Plastlausum september, og gefnar nokkrar hugmyndir um  hvað hægt er að gera 

með einföldum hætti. Svo má skipta síðunni í tvo undirflokka, sem var annarsvegar 

Plastlaus lífsstíll og leiðbeiningar um minni plastnotkun í tengslum við innkaup, börn, 

gjafir, þvott og þrif, gæludýr, samgöngur, ferðalög og fleiri þætti. Hinn undirhluti 

vefsins heitir einfaldlega „Um átakið“ en þar var að finna hagnýtar upplýsingar um 

aðstandendur, samstarfs- og styrktaraðila, lýsingu á verkefninu, plaköt sem prenta má 

og hengja upp á kaffistofum og fleira. Björt Ólafsdóttir umhverfisráðherra opnaði 

vefinn við hátíðlega athöfn í opnunarteiti átaksins „Þjófstörtum Plastlausum 

september“ á Loft, Bankastræti 5 þann 13. ágúst 2017. 
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3.2. Samfélagsmiðlar 
3.2.1. Plastlaus september - Facebook síða  

Fljótlega eftir að ákvörðun var tekin um að hrinda Plastlausum september í framkvæmd var 

„like“ síða fyrir verkefnið tekin frá. Ákveðið var að hún skyldi vera lifandi miðill fyrir 

verkefnið, með daglegum innleggjum. Á Facebook síðunni var sagt frá ýmsum leiðum til 

plastlauss (eða plastminni) lífstíls, um leið og deilt var frá fjölmörgum fréttum, bæði 

innlendum og erlendum, í tengslum við plastógnina og leiðum til að draga úr plastnotkun. 

Um leið var fólki bent á vefsíðuna og hvatt til að skrá sig í átakið. Mikil vinna fólst í að 

skipuleggja og hanna efni innleggja á síðuna, taka myndir og móta þann tón sem þeim ætti 

að fylgja.  Síðan fékk fljótt töluvert marga fylgjendur og einnig hjálpaði til að hún var 

kynnt  með Facebook auglýsingum þar sem fólk var hvatt til að „læka“ síðuna, og tiltekin 

innlegg voru auglýst sérstaklega. Fólk var einnig hvatt til að skrá sig í átakið á vefsíðunni. Í  

lok september voru komnir 4576 fylgjendur með síðunni. Fjöldi fylgjenda síðunnar stendur í 

4629 þann 14. janúar 2018. Síðan hefur verið virk eftir að september lauk og stefnan er að 

halda henni virkri með innleggjum að minnsta kosti einu sinni í viku aðra mánuði en 

september, þegar innlegg eru tíðari. 

3.2.2. Plastlaus september – umræðuhópur 
Umræðuhópur Plastlauss septembers (sem ber heitið Plastlaus september – umræðuhópur), 

er hópsíða þar sem rödd allra félaga í hópnum er jafngild. Upphaflega var hópurinn 

stofnaður sem stuðningshópur við verkefnið, þar sem kallað yrði eftir ráðgjöf og endurgjöf 

varðandi ýmsa þætti verkefnisins. Þau sem ekki treystu sér til að vinna að fullum krafti í 

verkefninu, en voru áhugasöm var boðið að vera í umræðuhópi en um leið var ákveðið að 

hafa hópinn opinn. Áhugi á að taka þátt í opnum umræðum reyndist töluvert meiri en 

framkvæmdastjórn átti von á, en sýndi líka mikilvægi þess að halda samtalinu opnu. Fólk 

gaf hvert öðru ráð og leitaði ráða og upplýsinga. Sumt af því sem þar kom fram mótaði 

framgang verkefnisins og rataði inn á „like“ síðu Plastlauss septembers. Þannig varð 

verkefnið lýðræðislegt, opið og skemmtilegt. Í lok verkefnisins voru 2201 þátttakandi á 

Facebook genginn í umræðuhópinn.  

3.2.3. Instagram 
Instagram aðgangur verkefnisins byggði á því að settar yrðu inn myndir af plastlausum 

lausnum í dagsins önn. Leitað var til fólks í umræðuhópnum sem hefði áhuga á að setja 

myndir á Instagram, fólki sem hefði áhuga að plastlausum lífsstíl og væri tilbúið að leggja 

svolítið á sig til að taka myndir á snjallsíma og deila þeim. Að auki deildu félagar í 

framkvæmdastjórn myndum. Alls var 98 myndum deilt og Instagram síða Plastlauss 

septembers fékk 394 fylgjendur. 
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3.2.4. Twitter 
Twitter reikningur var opnaður samhliða öðrum samfélagsmiðlum en það verður að 

viðurkennast að Twitter síðan var sennilega veikust í samfélagsmiðlaflóru Plastlauss 

septembers. Hópurinn taldi þó mikilvægt að stofna síðuna strax svo hún gæti tekið flugið 

síðar en hún endurspeglaði fyrst og fremst það efni sem sett var á Facebook síðu 

verkefnisins. Twitter reikningur verkefnisins fékk 20 fylgjendur.  

3.2.5. Snapchat 
Snapchat aðgangur Plastlauss septembers fór af stað í upphafi verkefnisins og voru fengnir 

gesta „snapparar“ til þess að kynna plastlausar lausnir.  

4. Sýnileiki í fjölmiðlum 
Í upphafi var ákveðið að vinna eins og hægt væri í athygli fjölmiðla á Plastlausum 

september til að dreifa boðskapnum sem víðast og fanga athygli almennings. 

Fjölmiðlaumfjöllun var ágæt fyrstu dagana, sérstaklega 1. september en þá var send út 

fréttatilkynning sem var fylgt eftir á öllum fjölmiðlum.  

Umfjöllun um Plastlausan september í byrjun verkefnisins var m.a. á eftirfarandi miðlum:  

- 17. ágúst. Pressan sagði frá átakinu í tilefni þess að vefur verkefnisins var opnaður.  
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/plastlausum-september-thjofstartad---

aetlar-thu-ad-taka-thatt?pressandate=20120317 

- 23. ágúst 2017. Bæjarins besta sagði frá átakinu á sínum vef. http://www.bb.is/

2017/08/plastlaus-september/ 

- 23. ágúst 2017. Djúpivogur besta sagði frá átakinu á sínum vef. 
http://djupivogur.is/adalvefur/?id=53009 

- 25. ágúst 2017. Fyrsta umfjöllunin var á Smartlandi mbl.is. Tryllt plastlaust teiti, 

myndasyrpa úr opnunarteiti vefsins (Þjófstörtum Plastlausum september) og stutt 

umfjöllun um átakið sem mynd hefast tæplega viku síðar. https://www.mbl.is/

smartland/samkvaemislifid/2017/08/25/tryllt_plastlaust_teiti/ 

- 25. ágúst. Fagurkerar blogguðu um Plastlausan september.  
http://fagurkerar.is/plastlaus-september/ 

- 28. ágúst birtist viðtal á mbl.is og í Morgunblaðinu við verkefnisstjóra átaksins, 

Dóru Magnúsdóttir. Ofgnótt af plasti og gegndarlaus notkun.  

- https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/08/28/ofgnott_af_plasti/-  (Blaðaviðtal í 

viðauka.) 

- 28. september. Grindavíkurbær sagði frá verkefninu á sínum vef í tengslum við 

verkefni skólabarna. http://www.grindavik.is/v/20125 
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- 31. ágúst fóru Elsa Eysteinsdóttur og Tinna Þorvalds Önnudóttir í Síðdegisútvarpið á 

Rás 2 og kynntu þar Plastlausan september.  
„Plastlaus september. Við forvitnumst líka um átakið plastlausan september, sem 

hefst á morgun. Tinna Þorvalds Önnudóttir og Elsa Þórey Eysteinsdóttir ætla að 

segja okkur allt um átakið sem er ætlað að vekja athygli á plastnotkun og áhrifum 

hennar og hvetja fólk til að sleppa plastinu í einn mánuð. „ 
http://www.ruv.is/sarpurinn/klippa/plastlaus-september 

- 1. september. Frétt í Morgunblaðinu og mbl.is um að átakið væri hafið. https://

www.mbl.is/frettir/innlent/2017/09/01/plastlaus_september/ 

- 1. september. Reykjavíkurborg sagði frá átakinu á sínum vef. Plastlaus í september. 
http://reykjavik.is/frettir/plastlaus-i-september 

- 1. september. Feykir sagði frá átakinu á sínum vef.  
http://www.vf.is/frettir/plastlaus-september/80768 

- 1. september. Landspítalinn sagði frá átakinu á vef sjúkrahússins.  

http://www.landspitali.is/um-landspitala/sjonvarp/nanar/?

itemid=0f9aa6d7-9177-11e7-826b-005056be0005&category=c7f62b9d-878b-11e5-9f3

c-005056be0005 

- 1. september. Menntaskólinn við Sund sagði frá verkefninu á sínum vef   https://

msund.is/frettir/plastlaus-september 

- 3. september. Umfjöllun um átakið í Kjarnanum. Plastlaus september – íslenskt 

átak. https://kjarninn.is/folk/2017-09-01-plastlaus-september-islenskt-atak/ 

- 4. september. Landvernd hvetur fólk til að taka þátt í Plastlausum september.  

- https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/09/04/

taki_thatt_i_plastlausum_september/ 
4. september. Rammagrein eftir stjórnarkonu í Plastlausum september birtist í 

Fréttablaðinu og á Visir.is  undir nafninu Plastlaus september. (Grein í Fréttablaði í 

viðauka 2) 

- http://www.visir.is/g/2017170909561 

- 5. september. Arion banki sagði frá átakinu á vef bankans. https://

www.arionbanki.is/bankinn/fjolmidlar/frettir/frett/2017/09/05/Getur-thu-verid-

plastlaus-i-september/ 

- 5. september. Fljótsdalshérað sagði frá átakinu á vef sveitarfélagsins.  

https://www.fljotsdalsherad.is/is/frettir/plastlaus-september 
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- 8. september. Hvergerðisbær sagði frá Plastlausum september á sínum vef. http://

www.hveragerdi.is/Mannlif/Frettir/Plastlaus_september/ 

- 10. september. Viðtal við verkefnisstjóra Plastlauss septembers um framgang 

verkefnisins.  
http://www.visir.is/section/

MEDIA98&fileid=VTVCE0B8CA1-0D7B-49B0-9040-248EF88FACBF 

- 15. september. Víkurfréttir sögðu frá Plastlausum september. http://www.vf.is/

frettir/plastlaus-september/80768 

- 15. september. Hveragerði sagði aftur frá Plastlausum september á vef bæjarins 

http://www.dfs.is/2017/09/15/plastlaus-september-i-hveragerdi/ 

- 18. september. Vísir sagði ekki frá verkefninu þegar því var hleypt af stokkunum  

en  hafði samband við verkefnisstjóra PS vegna hugmynda MS um að hætta með 

plastsogrör.  
http://www.landspitali.is/um-landspitala/sjonvarp/nanar/?

itemid=0f9aa6d7-9177-11e7-826b-005056be0005&category=c7f62b9d-878b-11e5-9f3

c-005056be0005 

- _________________________________________________ 

Óbein umfjöllun í kjölfar átaksins.  

- 31. ágúst. Grænmetið ekki á leið út í geim. https://www.mbl.is/frettir/innlent/

2017/08/31/graenmetid_ekki_a_leid_ut_i_geim/ 

- 19. september. Tíu plastlausir andlitsskrúbbar 

- https://www.mbl.is/smartland/tiska/2017/09/19/tiu_plastlausir_andlitsskrubbar/ 

- 6. október. Dreymir þig um plastlausan lífstíl 

https://www.mbl.is/matur/frettir/2017/10/06/

dreymir_thig_um_plastlausan_lifstil/ 

5. Fræðsla 
Margar fyrirspurning bárust þar sem beðið var um fyrirlestra til að kynna plastlausan 

lífsstíl. Stjórnin var ekki undirbúin undir þetta en reyndi þó að bregðast við eftir bestu 

getu. Þannig var farið með kynningar í Menntaskólann við Sund, Fjölbrautarskólann í 

Garðabæ og til starfsmanna Háskólans í Reykjavík. Ekki var hægt að bregðast við öllum 
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beiðnum. Ljóst er að mikill áhugi er að fá fræðslu um leiðir, enda fólk almennt meðvitað 

um vandann en sér ekki auðveldlega fyrir sér hvernig hægt er að bregðast við. Ljóst er að 

sinna þarf fræðsluþættinum betur á næsta ári. 

6. Viðburðir 
Fjórir viðburðir voru haldnir nafni Plastlauss septembers, opnunarteiti vefs, kynningardagur 

í Kringlunni, bar-svar (e. pubquiz) og málþing.  

6.1. Opnunarteiti, Þjófstörfum Plastlausum september 
https://www.facebook.com/events/110036116384283/ 

Árvekniátakið var formlega sett af stað þann 18. ágúst með móttöku kl. 17-19 á Loft í 

Bankastræti undir titlinum „Þjófstörtum Plastlausum september“.  

Um það bil 50-70 gestir mættu í opnunarteitið og allir fengu fjölnota poka. 

Dagskráin var eftirfarandi: 

- Björt Ólafsdóttir, umhverfisráðherra opnaði vefsíðuna www.plastlausseptember.is og 

hleypti verkefninu af stokkunum.                                                                                                                                        

- Jóhanna Gísladóttir, formaður stjórnar félags um Plastlausan september kynnti verkefnið.                    

- Systkinin Ösp og Örn Eldjárn tóku nokkur lög af nýútkominni plötu Aspar. 

6.2. Plastlaus september í Kringlunni  
https://www.facebook.com/events/1042018545933425/ 

Á Degi íslenskrar náttúru þann 16. september var haldinn fræðsluviðburður í Kringlunni. 

Þar voru vegfarendur fræddir um plastlausar lausnir og þann mikla plastúrgang sem fellur 

til á hverjum degi, kennt að búa til margnota poka, boðið að fræðast um óhefðbundnar 

leiðir til að losa sig við sorp, fræðast um strandhreinsun Íslands, fá gefins margnota poka 

og fleira. Landvernd, Reykjavíkurborg, Umhverfisstofnun, Plastlaus september auk 

Kringlunnar stóðu að viðburðinum. Gestum og gangandi var boðið upp á spjall um 

umhverfisátakið og hinar mörgu birtingarmyndir þess. 

Tilgangur þessa viðburðar var fyrst og fremst sá að ná til almennings og tala við hann um 

plastlausan (eða plastlausari) lífstíl og ýmsar leiðir til að minnka plastnotkun. Ljóst var frá 

upphafi að þrír helstu samstarfsaðilar Plastlauss septembers,  Umhverfisstofnun, 

Reykjavíkurborg og Landvernd höfðu áhuga á að vera með í viðburði af þessu tagi. Kringlan 

lagði til mikilvægt rými innan verslunarmiðstöðvarinnar og tók þátt í kostnaði við kynningu 

á viðburðinum, kynnti hann fyrir verslunum og greiddi fyrir boli merktum átakinu sem 

þátttakendur klæddust. Þátttakendur frá Plastlausum september sáu um skipulagningu 

viðburðarins og lögðu áherslu á almenna kynningu á verkefninu. Umhverfisstofnun kynnti 

áherslur stofnunarinnar á minni plastnotkun, Reykjavíkurborg kynnti Grænu tunnuna og 
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Landvernd kynnti leiðir til að flokka sorp án plasts og aðgerðir sem samtökin hafa staðið 

fyrir til hreinsunar á strandlengju Íslands. Gugga- og útlitshönnuður var fenginn til að stilla 

upp plastlausum lausnum með aðlaðandi hætti og samstarfsaðilar stilltu upp 

upplýsingaplakötum og -stöndum (bannerum) auk þess sem allir sem klæddust bolum 

merktum átakinu.  

Erfitt er að fullyrða hversu margir hafi heimsótt Kringluna vegna viðburðarins og hversu 

margir hafi átt leið í Kringluna og „dottið  um“ viðburðinn. Hinsvegar áttu fulltrúar 

Plastlauss septembers, Landverndar, Umhverfisstofnunar og Reykjavíkurborgar skemmtileg 

samtöl við mjög marga Kringlugesti frá morgni til lokunar og var það mál manna og kvenna 

að viðburðurinn hafi heppnast mjög vel. 

6.3. Plastify Me – “Plast-quiz” á Loft hostel 
https://www.facebook.com/events/661233534085809/ 

Plastify Me barsvarið (e. pub-quiz) var einkum ætlað að ná til ungs fólks með léttu ívafi og 

því haldið á Loft hostel, Bankastræti sem var einn fjölmargra styrktaraðila átaksins. 

Hugmyndin var bæði að ná til ungs fólks en einnig til þess mikla fjölda erlendra nema sem 

leggur nám á ólíkar námsgreinar hérlendis og annars fólks búsett á landinu sem ekki er 

íslenskumælandi. Einnig vegna þess að ekki vannst tími til að vinna kynningarefni um 

Plastlausan september á annarri tungu en íslensku.  

Til að hrinda viðburðinum í framkvæmd var fenginn framhaldsnemi í umhverfisfræðum við 

Háskóla Íslands til að semja spurningar og margreyndir pub-quiz stjórnendur stjórnuðu 

viðburðinum. Óhætt er að fullyrða að spurningarnar voru skemmtilegar og fræðandi og 

framkvæmd viðburðarins eins og best var á kosið. Um það bil 30 manns mættu á viðburðinn 

og hlaut vinningsliðið glæsilega plastlausa vinninga.  

6.4. Plastgleði þín og plastsorg – málþing um plastvandann og lausnir hans 
https://www.facebook.com/events/1922788247959464/ 

Plastlaus september vildi auka þekkingu sína og almennings á umhverfisáhrifum plasts, 

stöðu mála og hvaða aðgerðir eru fýsilegar í endurvinnslu, hreinsun frárennslis, og minnkun 

úrgangs. Mikilvægt þótti að eiga samtal við sérfræðinga í málefninu. Í þeim tilgangi var 

haldið málþing þann 28. sept. 2017. Yfirskrift málþings þann 28. september í tilefni af 

plastlausum september var Plastgleði þín og plastsorg, vísar í ljóð eftir Megas en hluti af 

ljóðinu er á þessa leið: Plastgleði þín og plastsorg // er raunveruleg // en plastveröld þín 

hún er alki // fullnægju rúin. Grunnhugmynd málþingsins var frá byrjun að hafa málþing 

undir lok mánaðarins þar sem fræða- og fagfólki yrði fengið til að vera með framsögu um 

plastvandann og hugmyndir til lausna á honum. Málþingið var skipulagt af aðstandendum 

Plastlauss septembers í samstarfi við námsbraut umhverfis- og auðlindafræða og stofnunar 

Sæmundar fróða við Háskóla Ísland og var haldið í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins.  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Fjallað var um plastmengun í hafi og aðgerðir Evrópusambandsins vegna hennar, rætt um 

örplast í fráveitu, endurvinnslumöguleika og svo það hvað við Íslendingar erum að gera til 

þess að sporna við ofgnótt plasts í umhverfinu.  
Dagskráin var á þessa leið:  
Ávarp formanns Plastlauss september – Jóhanna Gísladóttir                                                                 

Plaststefna Íslands - Hólmfríður Þorsteinsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun.  
Örplast í fráveitu – Íris Þórarinsdóttur, tæknistjóri fráveitu hjá Veitum. 
Endurvinnsla á plasti – Gyða Sigríður Björnsdóttir, sérfræðingur hjá Sorpu. 
Leysum plastvandann – Dr. Rannveig Magnúsdóttir, verkefnastjóri frá Landvernd 
EU action to combat marine litter – Michael Mann, sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi. 
Að loknum erindum var opnað á spurningar og umræður úr sal. 
Fundarstjóri: Guðrún Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Stofnunar Sæmundar fróða. 

Góð mæting var á málþingið eða um og yfir 90 manns og umræður fjörugar og fróðlegar.  

Mál manna var að málþing af þessu tagi þar sem sérfræðingar hittast og ræða saman um 

leið og áhugasamur almenningur er fræddur er afar mikilvægt. Einnig var rætt um þá 

einstöku nálgun Plastlauss september að draga úr notkun á plasti í þess að einblína á 

lausnir við að farga úrganginum. Þannig kom mikilvægi Plastlauss septembers skýrt í ljós 

þótt auðvitað vegi allar aðgerðir hver aðra upp.  
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7. Viðaukar, blaðaumfjöllun 
Viðauki 1  
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