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Inngangur 

Ákveðið var að fara af stað í þriðja skiptið með árvekniátakið Plastlaus september árið 2019, 

þar sem töluverð reynsla hafði áunnist síðustu tvö ár. Kosið var í stjórn í febrúar 2019 og 

byrjuðu reglulegir fundir frá mars 2019 til að skipuleggja Plastlausan september. Varð úr að 

halda uppi öflugum samfélagsmiðlum í september, heimsækja skóla með fræðslu, halda 

veglega opnunarhátíð og ná til almennings með auglýsingum. Einnig vildum við virkja 

landsbyggðina. Markmiðið með Plastlausum september er að vekja athygli á plastmengun og 

hvetja almenning til að draga úr plastnotkun og almennri neyslu. Stefna Plastlauss septembers 

er að fjalla um þennan málaflokk á jákvæðum nótum og vera hvetjandi og styðjandi við 

almenning með því að koma með lausnir hvað geti komið í staðinn fyrir plastið. 

Plastlaus september er árvekniátak sem snýst um að fólk velji sér markmið í september 

um hvaða skref það geti tekið til að minnka plastið. Þótt nafnið vísi til þess að vera algjörlega 

plastlaus þá erum við sem stöndum á bak við átakið ekki að hvetja til þess nema fólk treysti 

sér til. Það er okkar sýn að átakið á ekki að vera eitthvað óyfirstíganlegt heldur velur hver og 

einn sér markmið sem hentar. Mikilvægt er að hver og einn skoði neysluhegðun sína til að sjá 

hvar er hægt að gera umbætur með einföldum skrefum. Til dæmis ef viðkomandi er að kaupa 

drykk í plastflösku á hverjum degi, væri hægt að grípa til þess ráðs að vera með fjölnota 

drykkjarflösku. Hefur það verið sýn okkar að takmarka neikvæðar fréttir og aldrei skamma eða 

skrifa neikvætt þegar fyrirtæki eða almenningur eru að nýta sér plast. Plastlaus september 

hefur það að stefnu að hrósa í hvert skipti þegar skref í átt að minni plastnotkun er tekið. Er það 

von okkar að almenningur upplifi Plastlausan september sem jákvætt átak og allir geti lagt sitt 

að mörkum. Því reynum við að hafa jákvæðni að leiðarljósi í því efni sem Plastlaus september 

sendir frá sé þannig að fólk fái innblástur og hvatningu að breyttum og bættum neysluvenjum. 

Því það er okkar trú að hvert skref í minni neyslu og plastnotkun skipti máli og að það sé eitt af 

lykilatriðunum til að minnka mengun í heiminum. 

Gaman er að segja frá því hversu mikið hefur áunnist á tveimur árum. Tölur frá Sorpu 

sýna að plast skili sér betur til endurvinnslu og hlutfall þess fer minnkandi í almennu 

heimilissorpi. Aðgengi og úrval af plastlausum vörum hefur stóraukist og nú má finna í 

almennum matvöruverslunum plastminni og plastlausar vörur. Í samfélaginu er meiri umræða 

um ofgnótt plasts í okkar daglega lífi. Plastvandinn og önnur umhverfismál fá orðið mikla 

umfjöllun hjá fjölmiðlum.  
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Stjórn og framkvæmdahópar 2019 

Þau sem tóku þátt í framkvæmdinni í ár og sitja í stjórn eru: Heiður Magný Herbertsdóttir 

(formaður) mannfræðingur og MS í stjórnun og stefnumótun, Kristín Inga Arnardóttir 

(gjaldkeri), viðskiptafræðingur, Hildur Hreinsdóttir (meðstjórnandi), sjálfbærnifræðingur og 

Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir (meðstjórnandi), kennari. Auk stjórnar starfar 

framkvæmdahópur í Reykjavík í honum eru: 

Amanda Da Silva Cortes, lyfjafræðingur 

Ásdís Ólafsdóttir, líffræðingur 

Elsa Þórey Eysteinsdóttir, líffræðingur 

Guðný Kristín Bjarnadóttir, bókasafns- & upplýsingafræðingur og nemi í safnafræði 

Helga Hauksdóttir, lögfræðingur 

Jóhanna Gísladóttir, doktorsnemi í umhverfis- og auðlindafræði 

Marta Sigurðardóttir, BA í hagfræði heimspeki og stjórnmálafræði ásamt viðbótardiplómu í 
opinberri stjórnsýslu 

Salbjörg Rita Jónsdóttir, hönnuður og ljósmyndari 

Sigríður Jónasdóttir, BA í enskum bókmenntum 

Þórdís V. Þórhallsdóttir, kennari og viðskiptafræðingur 

Nýbreytni varð í ár þar sem var auglýst eftir áhugasömum sjálfboðaliðum út á landi til að sjá 

um viðburði í sinni heimabyggð. Úr varð að tveir framkvæmdahópar mynduðust annar á 

Akureyri og hinn á Ísafirði.  

Í framkvæmdahóp á Akureyri  eru:  

Anna Guðbjörg Sigmarsdóttir, leikskólaliði 

Berglind Mari Valdimarsdóttir, menningarmiðlari 

Dagfríður Ósk Gunnarsdóttir, áhugakona um grænan lífsstíl 

Elín Ósk Arnarsdóttir, jógakennari 

Sævar Þór Halldórsson, náttúrulandfræðingur 

 

Í framkvæmdahóp á Ísafirði eru:  

Hildur Dagbjört Arnardóttir landslagsarkitekt 

Rakel Rán Sigurbjörnsdóttir fjölskylduþerapisti 

Lísbet Ólöf Harðardóttir 
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Heimasíða Plastlauss septembers 

Í ár var ákveðið að uppfæra heimasíðuna (plastlausseptember.is) sem hafði lítið breyst síðan 

2017 þegar átakið fór fyrst af stað. Mikið hefur breyst á síðastliðnum tveimur árum og hröð 

þróun átt sér stað hjá almenningi. Í samræmi við það hefur plastlausum valkostum og 

söluaðilum fjölgað. Því var nauðsynlegt að uppfæra upplýsingarnar á heimasíðunni til að koma 

á móts við vitneskjuna sem er úti í samfélaginu. Heimasíðan fékk nýtt útlit og upplýsingarnar 

á henni uppfærðar. Heimasíðan er áfram mikilvægur vettvangur til að miðla upplýsingum og 

benda á lausnir. Vefurinn er hugsaður sem staður þar sem fólk getur kynnt sér átakið og sótt 

upplýsingar um sín fyrstu skref í átt að minni plastnotkun.  

Viðburðir í Reykjavík 
Opnunarhátíð 

Þann 1. september 2019 var árvekniátakið Plastlaus september sett með opnunarhátíð í 

Ráðhúsi Reykjavíkur frá kl. 12-16. Umhverfis- og auðlindaráðherra, Guðmundur Ingi 

Guðbrandsson, setti átakið og veitti í fyrsta sinn viðurkenninguna Bláskelina. Bláskelin er ný 

viðurkenning þar sem fyrirtæki, stofnun eða einstaklingur er heiðraður fyrir sitt framlag fyrir 

framúrskarandi lausn sem stuðlar að minni plastnotkun og plastúrgangi í samfélaginu. 

Markmið Bláskeljarinnar er að draga fram það sem vel er gert varðandi plastlausar lausnir og 

veita nýsköpun aukinn slagkraft. Viðurkenningin er hluti af aðgerðum umhverfis- og 

auðlindaráðherra til að draga úr neikvæðum áhrifum plastnotkunar. Í dómnefnd sátu fulltrúar 

frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Samtökum atvinnulífsins, Plastlausum september og 

Umhverfisstofnun. Þegar búið var að setja opnunarhátíðina þá var Margrét Hugadóttir, 

sérfræðingur hjá Landvernd með fyrirlestur sem bar heitið „Endurhugsum framtíðina“. Því 

næstu héldu Björn Steinar Blumenstein og Brynjólfur Stefánsson frá Plastplan fyrirlestur um 

fyrirtækið sitt og hvernig þeir eru að endurvinna plast. Í salnum voru einnig kynningarbásar og 

sölubásar með plastlausar og umhverfisvænar vörur. 

Þar sem opnunarviðburðurinn heppnaðist það vel árið 2018 var ákveðið að hafa viðburðinn 

árlegan. Opnunarhátíðin er hugsuð sem kjörið tækifæri fyrir almenning til að kynna sér fyrstu 

skrefin í minni plastnotkun og flokkun. Einnig gætu þeir sem eru byrjaðir að minnka 

plastnotkun fengið hugmyndir að næstu skrefum. Aðgangur var ókeypis og var gríðarlega góð 

mæting. Þau fyrirtæki sem voru með sölubása af umhverfisvænum vörum voru eftirfarandi: 

Ethic, Farvi, Fill Ísland, Fjölnota, Græn viska, JóGubúð, Kaja, Káti fílinn, Kímúra, klaran.is, 

Matarbúr Kaju, Mena, Mistur, Mjallhvít, Modibodi, Natursense, Nordic angan, PlanToys Ísland, 
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Tropic.is, Urð og Vistvera. Þau fyrirtæki/stofnanir sem voru með fræðslubása voru: 

Evrópusambandið á Íslandi, Fatasöfnun Rauða krossins, Landvernd, Plastplan, Reykjavík Tool 

Library, Sorpa, Umhverfisstofnun og Ungir umhverfissinnar. Var þetta langstærsti viðburður 

Plastlauss september árið 2019 og taldi framkvæmdahópurinn að vel hefði tiltekist. 

Alheimshreinsunardagur 

Alheimshreinsunardagurinn (e. World Clean Up Day) fór fram 21. september síðastliðinn. Þetta 

er átak sem á sér stað út um allan heim þar sem fólk er hvatt til að fara út í sitt nærumhverfi 

til að tína upp rusl. Fólk hafði val um að taka þátt í skipulagðri hreinsun, skipuleggja sína eigin 

hreinsun eða fara þegar því hentaði og tína rusl í sínu nærumhverfi. Markmiðið með deginum 

var að hreinsa jörðina og vekja athygli á ruslinu í náttúrunni sem er vandamál sem verður að 

leysa með því að minnka það sorp sem kemur frá manninum. Í samstarfi við Bláa herinn var 

skipulögð hreinsun út á Granda. Hreinsunin hófst og endaði við Sjávarklasann þar sem Blái 

herinn er með aðstöðu. Inni í Sjávarklasanum var hægt að fá fræðslu um plastvandann og 

hvernig megi draga úr plastnotkun í daglegu lífi. Í lok hreinsunarinnar var svo hist inn í 

Sjávarklasanum þar sem þeim sem tóku þátt var boðið upp á hressingu.  Umhverfishetjan leit 

við og vakti athygli á viðburðinum á Facebook síðu sinni.  

Samstarf í septembermánuði 

Plastlaus september er búinn að vera í góðu samstarfi við ýmsa aðila eins og Landvernd og 

Umhverfisstofnun. Einnig má nefna Brim kvikmyndahátíðina sem var haldin 28. september á 

Eyrarbakka. Þann dag fór fram strandhreinsun, sýndar voru heimildamyndir sem snúa að 

vandamálinu varðandi plast og haldnir voru fyrirlestrar um plast. Þátttaka Plastlauss 

septembers fólst í því að auglýsa og kynna viðburðinn. Hátíðin vakti nokkra athygli í fjölmiðlum 

og m.a. mætti nýskipaður dóms- og kirkjumálaráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, á 

kvikmyndasýningu og fyrirlestur á Litla Hrauni. Nánar um kvikmyndahátíðina má sjá inn á 

brimkvikmyndahatid.is 

Plastaþon 2019 

Í samstarfi við Umhverfisstofnun fór fram plastaþon sem er hugmyndasmiðja um lausnir á 

plastvandanum. Plastaþonið fór fram í húsi Umhverfisstofnunarnar  27. og 28. september. 

Plastaþonið var tveggja daga hugmyndasmiðja þar sem þátttakendur unnu saman í teymum 

til að finna lausnir við þeim áskorunum sem heimurinn stendur frammi fyrir varðandi ofnotkun 

á plasti. Plastlaus september aðstoðaði Umhverfisstofnun við skipulagningu á viðburðinum, 

við tókum þátt í að auglýsa viðburðinn og senda út fréttatilkynningu á fjölmiðla. Einnig voru 
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meðlimir í framkvæmdahópnum á staðnum til að aðstoða starfsfólk Umhverfisstofnunar við 

utanumhald. Plastaþonið gekk vel og var þátttaka góð. Hugmyndin Beljur í búð sigraði 

Plastaþonið og byggist hugmyndin um að setja sjálfsafgreiðsluvélar fyrir mjólkurvörur í 

verslunum þannig kaupandinn geti dælt vörunni sjálfur í fjölnota umbúðir.    

Fræðsla Plastlauss septembers 

Þann 30. september var boðið upp á ókeypis fyrirlestur á Borgarbókasafninu við Tryggvagötu. Þórdís 

V. Þórhallsdóttir, kennari og viðskiptafræðingur hélt fyrirlesturinn en hún situr í framkvæmdahóp 

Plastlauss septembers. Í lok fyrirlestrar var spurningum svarað. Fjallaði Þórdís um plast og hvað væri 

hægt að nota í staðinn fyrir plast. Það var von okkar að þetta yrði vettvangur til að fá innblástur 

hvernig er hægt að halda áfram á sömu braut og jafnvel setja sér ný markmið í átt að minni 

plastnotkun. 

Viðburðir á Akureyri 
Sú nýbreytni átti sér stað að það myndaðist framkvæmdahópur á Akureyri fyrir Plastlausan 

september. Hér eru nokkrir punktar um hvern viðburð sem allir fóru fram á Amtsbókasafninu: 

• Opnunarviðburður í Deiglunni gekk vel nema það mættu fáir og hefði þurft að auglýsa hann 

betur.  

• Fræðsla um flokkun fór fram mánudaginn 9. september. Mikill áhugi var fyrir viðburðinum og 

voru margir sem deildu honum á Facebook, meðal annars Akureyrarbær. Í kringum fjörutíu 

manns mættu á fyrirlesturinn á safninu. Þess má þó geta að SUNN sýndi beint frá viðburðinum 

í streymi og um 97 manns fylgdust með honum þannig. 

• Dagfríður Ósk Gunnarsdóttir hélt fyrirlestur um grænan og plastlausan lífsstíl fimmtudaginn 

12. september. Dagfríður og hennar maður hafa breytt venjum sínum í þeim tilgangi að 

minnka vistspor sitt í þágu umhverfisins. Um 22 manns mættu á fyrirlesturinn og tókst hann 

afar vel. 

• Fataskiptimarkaður fór fram þann 24. september. Markaðurinn gekk mjög vel og mættu í 

kringum fjörutíu manns á safnið og skiptu á fötum.  

• Fræðsla um taubleyjur fór fram þann 26. september. Viðburðurinn gekk ljómandi vel og 

tveggja barna móðirin Hrönn Björgvinsdóttir fræddi áhugasama um taubleyjur. Í kringum tíu 

manns mættu á kynninguna. 
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Viðburðir á Ísafirði 
Framkvæmdahópurinn á Ísafirði ákvað að hafa viðburði alla þriðjudaga í september fyrir utan 

opnunarhátíðina sem var 1. september. Viðburðir voru allir auglýstir á Facebook síðu Plastlauss 

septembers og á Facebook síðu kaffihússins Heimabyggðar, þar sem viðburðirnir voru haldnir og voru 

þeir vel sóttir. Þriðjudagskvöld eru kvöld þar sem Suðupottur sjálfbærra hugmynda hefur haft 

aðgengi að Heimabyggð fyrir ýmsar umhverfisvænar uppákomur. Hér má sjá stutta samantekt um 

viðburðina. 

• Plastlaus september á Ísafirði var settur með opnunarhátíð. Nokkrir tóku til máls og sögðu frá 

sinni vegferð í átt að minni plastnotkun. Tónlistakonurnar í Between Mountains sungu nokkur 

lög og sögðu einnig frá sínu ferðalagi í átt að plastlausum lífsstíl. Þá var formlega opnað fyrir 

sölu á umbúðalausri þurrvöru í Heimabyggð.  

• Gamaldags bíóbekkir voru fengnir að láni hjá Hversdagssafninu og var myndin A Plastic Ocean 

sýnd. Myndinni var varpað með skjávarpa og boðið var upp á popp. Eftir myndina gafst 

áhorfendum tími til að spjalla um efni myndarinnar. 

• Haldin var viðburður þar sem fjölnota pokar voru saumaðir. Voru fengnar að láni saumavélar 

frá Vesturafli og einnig kom einhverjir með sínar eigin saumavélar. Vesturafl skaffaði einnig 

boli til að sauma úr. Margir komu með flíkur/tau að heiman til að sauma úr og urðu til margar 

tegundir af pokum í öllum stærðum og gerðum. Pöntunarlistar voru lagðir á borð í 

Heimabyggð og fólki bent á að þar gæti það merkt við grænmeti og ávexti sem kæmu 

nokkrum dögum síðar. Aðsóknin fór fram úr væntingum og nokkrir kassar af grænmeti voru 

pantaðir frá Bændum í bænum. Á viðburðinum sjálfum kom fólk og tók grænmeti upp úr 

kössum (allt umbúðalaust), flokkaði og tók það grænmeti sem það hafði pantað. 

• Síðasti viðburðurinn snéri að plastlausum tíðavörum, hreinsiefnum, fötum og ýmsu öðru. 

Þátttakendur settust niður við langt borð og ræddu saman um ýmsar plastlausar lausnir á 

hversdagslegum vörum og deildu reynslu sinni. Eftir spjallið var kynning á heimasaumuðum 

fjölnota dömubindum, kaffisíum, vaxdúkum og fleiru. 

Aðrir viðburðir 
• Plastlaus september á Ljósanótt: Á Ljósanótt voru aðstandendur Plastlauss septembers með 

kynningarbás í Fischershúsi. Þar var hægt að koma í spjall, kynna sér um hvað átakið snýst og 

fá hugmyndir hvernig hægt er að taka þátt. Einnig voru til sýnis fjölbreyttar vörur sem geta 

komið í staðinn fyrir plastið. Kynningarbásinn var opinn frá 5. – 8. desember og voru 
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aðstandendur Plastlaus september á staðnum á 5. desember og 7. desember. Aðsókn var góð 

og fólk var áhugasamt þar sem ekki er langt síðan farið var að flokka plast í Reykjanesbæ. 

• Viðburður var haldin í Skagafirði sem bar heitið Plastlaus Skagafjörður. Haldin voru 

eftirfarandi erindi: Dagfríður Ósk – Erindið: Hvað getur ein fjölskylda gert. Flokka ehf – Hvernig 

á að flokka í Skagafirði.  Pokastöðin Skagafjörður – Vinnustöð og móttaka á efnum í pokasaum. 

Endurnýtingarmiðstöð á Hofsósi – Hvað er nú það? Einnig voru hugmyndir af plastlausum 

lausnum kynntar.  

• Plastlaust Austurland: Hús Handanna á Austurlandi stóð á bak við viðburðinn. Föstudaginn 

13. september voru vörukynningar á plastlausum vörum. Laugardaginn 14. september var 

matarmarkaður og örnámskeið um endurnýtingu. Sunnudaginn 15. september var 

fataskiptamarkaður og örnámskeið um endurnýtingu.  

Samfélagsmiðlar  
Facebook 

Facebook síða Plastlauss septembers er mjög virk allt árið um kring. Í nóvember 2019 voru 

6186 manns búnir að líka við síðuna. Á Facebook síðunni var markmiðið að halda upp jákvæðni 

og hvetja fólk til að taka lítil skref í einu til að minnka hjá sér neyslu og plastnotkun. Á síðunni 

eru birt góð ráð eins og hvernig er hægt að minnka plastnotkun, aðferðir við að muna eftir 

fjölnotapokanum og hvað getur komið í staðinn þegar plastinu er skipt út. Einnig eru birtar 

fréttar af íslenskum fjölmiðlum varðandi umhverfisvitund um plast. Reynt er að velja frekar 

jákvæðar fréttir en neikvæðar fréttir varðandi plast. Í september var markmiðið að nota mest 

myndir og myndbönd sem við gerðum sjálfar. Plastlaus september er einnig með hóp á 

facebook sem heitir „Plastlaus september – umræðuhópur“. Þar geta hópmeðlimir leitað svara 

við spurningum sem kunna að vakna þegar reynt er að minnka plast og einnig deilt reynslu 

sinni með öðrum á vegferðinni að minna plasti.   

Instagram 

Í september 2019 var Instagram reikningur Plastlauss september virkur daglega og hófst það 

þann 28. ágúst. Instagram nýttist vel til að kynna viðburði á vegum Plastlauss septembers. Við 

fengum fjölbreyttan hóp fólks sem hefur áhuga á umhverfismálum til að taka einn dag og birta 

efni á miðlinum. Fólk hafði frjálsar hendur hvernig efni það birti en mikilvægt var að þetta væri 

á jákvæðu nótunum og annað hvort fræðsla eða að sýna frá lausnum hvernig hægt er að vera 

betri neytandi og nota minna plast. Fjölmargir þjóðþekktir einstaklingar tóku þetta verkefni að 

sér endurgjaldslaust og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. Í viðauka nr. 3 má sjá hvernig 
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dögunum var skipt á milli einstaklinga. Í nóvember 2019 var Plastlaus september með 1650 

fylgjendur á Instagram en í september 2018 voru 615 fylgjendur. Gaman er að segja frá því að 

400-700 manns horfðu daglega á það efni sem birt var á „Insta Story“ og fór þetta efni oft inn 

á „Facebook Story“ og fékk ágætis áhorf.   

Snapchat 

Snapchat reikningur Plastlauss september var ekki eins virkur og í fyrra. Má það rekja það til 

þess að forritið Instagram virðist hafa tekið fram úr Snapchat í vinsældum. Stefnan var samt 

sem áður sú að færa sem mest af efni sem birtist í „story“ á Instagram yfir á Snapchat.   

Fræðsla 
Í ár var sú nýbreytni að bjóða eingöngu upp á fræðslu í framhaldsskólum. Að auki tókum við nokkra 

fyrirtækjafyrirlestra að okkur en samtals voru þeir fjórir. Þar sem grunnskólum var ekki boðin 

fyrirlestur þetta árið urðu fyrirlestrarnir færri en árið 2018. Við fórum í færri framhaldsskóla vegna 

þess að sumum framhaldsskólum, sem fengu fyrirlestur frá okkur 2018, fannst ekki þörf á öðrum 

fyrirlestri eftir svona stuttan tíma. Við höfum fengið fyrirspurnir frá áhugasömum á landsbyggðinni 

um fyrirlestra en þar sem við höfum ekki tök á því að fara sjálfar höfum við þurft að reiða okkur á 

sjálfboðaliða og enn sem komið er er ekki kominn nægilega stór hópur af sjálfboðaliðum fyrir 

Plastlausan september til þess að hægt sé að kalla í fólk til að halda fyrirlestur í hverjum landshluta 

fyrir sig. En þetta ár náðum við að sinna landsbyggðinni betur en árið 2018 og auk 

höfuðborgarsvæðisins voru haldnir fyrirlestrar á Selfossi, Vestmanneyjum, Ísafirði, Flateyri og 

Akureyri.  

Í eftirfarandi skólum voru haldnir fyrirlestrar: 

Flensborg – 3 fyrirlestrar 

Fjölbrautarskóli Suðurlands – 1 fyrirlestur 

Fjölbrautarskóli Mosfellsbæjar – 2 fyrirlestrar 

Menntaskólinn við Sund – 1 fyrirlestur 

Menntaskólinn á Ísafirði – 1 fyrirlestur 

Lýðskólinn á Flateyri – 1 fyrirlestur 

Verkmenntaskólinn á Akureyri – 1 fyrirlestur 

Grunnskóli Vestmannaeyja – 1 fyrirlestur 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum – 1 fyrirlestur 

 

Í september 2020 myndum við vilja bjóða upp á fría fyrirlestra í grunnskólum og teljum við mikilvægt 
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að finna rétta manneskju í verkið sem nær vel til barna, gætum við þurft að finna fagaðila sem fengi 

greidd laun. Einnig teljum við mikilvægt að stækka tengslanet Plastlauss septembers enn frekar til að 

geta svarað kalli eftir fyrirlestrum í öllum landshlutum.   

Auglýsingar og umfjallanir 
Gerð auglýsinga 

Salbjörg Rita Jónsdóttir sem er í framkvæmdahópi Plastlauss septembers er hönnuður og 

ljósmyndari og sá hún um framleiðslu alls kynningarefnis og auglýsinga. Hannaði hún allar 

auglýsingar og auglýsingar fyrir opnunarhátíðina. Markmiðið var að nota sem mest eigið efni 

til að birta og lágmarka það að fá lánaðar ljósmyndir og myndbönd annars staðar frá. Var 

framleitt eitt nýtt myndband þetta árið. Mikill tími fer í framleiðslu á auglýsinga efni því er það 

von okkar að fyrir 2020 að við munum hafa bolmagn til þess að geta greitt auglýsingastofu eða 

verktökum fyrir að framleiða auglýsingar fyrir okkur.  

Hvar voru auglýsingar birtar í september? 

Í lok ágúst voru settar út auglýsingar til að auglýsa opnunarhátíðina. Send var út 

fjölmiðlatilkynning á helstu fjölmiðla landsins varðandi opnunarhátíðina. Fjallað var um 

opnunarhátíðina í kvöldfréttum RÚV og sendu þeir myndaupptökumann og einn fréttamann 

á opnunarhátíðina. Í september var stefnan að birta auglýsingar frá Plastlausum september á 

fjölbreyttum miðlum til að minna á átakið. Markmiðið var að tengja átakið við september 

mánuð og voru auglýsingar birtar reglulega í gegnum september mánuð. Reynt var að velja 

fjölbreytta miðla til að birta auglýsingar með því markmiði að ná til sem f lestra.  Þær 

færslur sem voru birtar á Facebook voru oft kostaðar (e. boost). Algengast var að í kostaðar 

færslur notuðum við myndir og/eða myndbönd sem Plastlaus september framleiddi. 

Birtir voru vefborðar á Vísir.is sem voru með tengil inn á heimasíðu Plastlaus 

september. Einnig var voru birtar auglýsingar í Helgarblaði DV og í Sambíóum birtust 

skjáauglýsingar. Á sjónvarpsstöðinni Hringbraut birtust skjáauglýsingar sem auglýstu 

opnunarhátíðina í Reykjavík og skjáauglýsing sem auglýst átakið. Keyptar voru skjáauglýsingar 

hjá RÚV sem auglýstu opnunarhátíðina í Reykjavík og átakið auk útvarpsauglýsinga á 

samtengdum Rás1 og Rás2 í fyrstu vikuna í september og aftur síðustu vikuna í september.  Í 

þeim minntu við hlustendur á átakið og  bentum á heimasíðuna. Einnig voru keyptar 

útvarpsauglýsingar fyrir jól og milli jóla og nýárs þar sem landmönnum var óskað gleðilegra 

hátíðar og með þökk með þátttöku í átakinu.  
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Umfjallanir 

Plastlaus september hlaut góða umfjöllun hjá sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Fóru tvær úr 

framkvæmdarhópnum í viðtal í þáttinn 21 sem Sigmundur Ernir Rúnarsson stýrir .  

Í september 2018 voru hjón fenginn til að mæta vikulega í útvarpsþáttinn Samfélagið á Rás 

2 til að segja frá sinni vegferð í átt að minna plasti. Þessi sömu hjón voru fengin til að mæta 

aftur í ár til að segja frá því sem þau væru að gera í ár. Vikulega mættu þessi hjón í þáttinn og 

fjölluðu um áskorarnar sem fylgdu með umhverfisvænni skrefum og lýstu reynslu og árangri 

sem þau væru að ná í þessari vegferð. 

Að auki voru fjölmörg viðtöl, greinar og umfjallanir um viðburði, sjá nánari útlistun á 

fjölmiðlaumfjöllun í viðauka 1. 

Lokaorð 
Á heildina litið erum við í framkvæmdahóp Plastlauss septembers ánægðar með 

átaksmánuðinn. Opnunarhátíðin í Reykjavík var stærsti viðburðurinn og var vel mætt og erum 

við sérstaklega þakklátar Umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir að setja hátíðina og gefa 

átakinu góðan meðbyr með því að vekja athygli á málstaðnum. Afhending á Bláskelinni var 

sérstaklega góð viðbót við opnunarhátíðina og er það von okkar að sú viðurkenning sé komin 

til að vera. Fyrir árið 2020 stefnum við á að halda veglega opnunarhátíð með svipuðu sniði og 

síðustu tvær. Við höfum hug á að nýta meiri fjármuni í að auglýsa og búa til nýtt efni. Við viljum 

ná til breiðara hóp fólks og teljum við bestu leiðina til þess með auglýsingum. Við höfum 

sérstakan áhuga á að ná til íbúa sem ekki hafa íslensku að móðurmáli og erum að skoða hvaða 

leiðir eru mögulegar til að þýða fræðsluefni á heimasíðunni yfir á ensku og pólsku. Teljum við 

okkur komnar með þó nokkra reynslu í viðburðum og það hefur sýnt sig að það er áskorun að 

fá fólk til að mæta á einhvern tiltekin stað. Því er það áhersla okkar að efla heimasíðuna, 

samfélagsmiðla og auglýsingarnar enn frekar.  

Okkur í Plastlausum september langar að þakka þeim fjölmörgum fyrirtækjum og 

stofnunum sem styrktu okkur árið 2019. Án þessara styrkja hefði róðurinn til að gera átakið 

sýnilegt orðið töluvert þyngri. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem tóku þátt í átakinu með 

okkur með beinum eða óbeinum hætti. Þetta er allt fólkið sem flutti erindi á opnunarhátíðinni 

og tók að sér að halda úti Instagram reikningum í einn dag. Betur má gera ef duga skal og er 

það von okkar Plastlaus september sé komin til að vera í nánustu framtíð. Það er okkar að von 

að Plastlaus september stuðli að minni neyslu og veki fólk til umhugsunar að velja 
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umhverfisvæna kosti þegar það þarf að kaupa hluti. Að lokum viljum við þakka öllum þeim sem 

tóku þátt í plastlausum september með því að minnka notkun á einnota plasti. 



13  

Viðauki 1 – Fjölmiðlaumfjöllun 
21. ágúst – Reykjanesbær – Umfjöllun um plastlausa Ljósanótt 

https://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/rnb/frettir/baejarstjori-saumadi-fyrsta-taupokann-

fyrir-plastlausa-ljosanott 

21. ágúst – VF- Umfjöllun um plastlausa Ljósanótt https://www.vf.is/frettir/baejarstjori-saumadi-

fyrsta-taupokann-fyrir-plastlausa-ljosanott 

27. ágúst – Rás 1 – Þátturinn Samfélagið fjallar um plastlausan september hefst á 41. mínútu.   

https://www.ruv.is/utvarp/spila/samfelagid/23617  

27. ágúst – Nútíminn – Fréttatilkynning Plastlaus september  

https://www.nutiminn.is/plastlaus-plastlaus-plastlaus/ 

28. ágúst – Hringbraut –Viðtal 

https://www.hringbraut.is/sjonvarp/thaettir/21-midvikudagur-28-agust-heidar-gudjonsson-raedir-

graenland-heidur-magny-herbertsdottir-og-amanda-da-silva-cortes-raeda-plastlausan-september 

https://www.n4.is/is/thaettir/file/undirbuningur-fyrir-plastlausan-september-a-amtinu  

29. ágúst - Sjónvarp Víkurfrétta -  Plastlaus Ljósanótt 

https://www.vf.is/sjonvarp/sudurnesjamagasin290819 

29. ágúst – Hringbraut – Frétt um Plastlausan september 

https://www.hringbraut.is/frettir/plastlaus-september-ad-hefjast 

29. ágúst – Öskubuska – Bloggfærsla 

https://oskubuska.is/plastlaus-september/ 

31. ágúst – Vísir – Viðtal 

 https://www.visir.is/g/2019190839878/fer-med-fjolnota-ilat-i-bakariid-og-i-bio 

1. september – MBL- Bláskelin  

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/09/01/segull_67_brugghus_hlytur_blaskelina/?fbclid=IwA

R0l3g5_6iO1o4T6iyn2KI7LgcFsnHNG_wmYFjbX3wg-IMOQMe5_Hnckdt8 

1. september – RÁS2 – Viðtal hefst á 11. mínútu.  

 https://www.ruv.is/utvarp/spila/frettir-kl-12-20/25243?ep=7gni8h 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reykjanesbaer.is%2Fis%2Fstjornsysla%2Frnb%2Ffrettir%2Fbaejarstjori-saumadi-fyrsta-taupokann-fyrir-plastlausa-ljosanott%3Ffbclid%3DIwAR3RohoZFSAZLCRtuDyCAP2aNhGPWmsPBV3P1GwQdF9JVoOaDWJAlQyqbh0&h=AT1oZpBAveYLHdGZ86UkJTU3zQksgzBCyEmOBUEj5QN22Qv-Yw50gk3tUj6_jkgp612oOEQ5TVWgSh86Q_azKyczSZsmc65hBb-8L1q9GofK8R7SHkIY-6GylaA6NEcZmJI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reykjanesbaer.is%2Fis%2Fstjornsysla%2Frnb%2Ffrettir%2Fbaejarstjori-saumadi-fyrsta-taupokann-fyrir-plastlausa-ljosanott%3Ffbclid%3DIwAR3RohoZFSAZLCRtuDyCAP2aNhGPWmsPBV3P1GwQdF9JVoOaDWJAlQyqbh0&h=AT1oZpBAveYLHdGZ86UkJTU3zQksgzBCyEmOBUEj5QN22Qv-Yw50gk3tUj6_jkgp612oOEQ5TVWgSh86Q_azKyczSZsmc65hBb-8L1q9GofK8R7SHkIY-6GylaA6NEcZmJI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vf.is%2Ffrettir%2Fbaejarstjori-saumadi-fyrsta-taupokann-fyrir-plastlausa-ljosanott%3Ffbclid%3DIwAR2-g0sKEQb8s2vxF-FadVuMkMZNsyUx1Q6eL22E2hdXX3bd5S1voofQVd4&h=AT1OV3uLT9_gUBiuRqLVf77Qmz3VCFv-X1QhxId2kgk-B3lSxwfTaXXASNbZ0HDz98YAbLFbCefEivvh18VzUYnoVzZy1yX065ysILE2tTgBR7SLMMVl4eWQviZKYyVhdEM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vf.is%2Ffrettir%2Fbaejarstjori-saumadi-fyrsta-taupokann-fyrir-plastlausa-ljosanott%3Ffbclid%3DIwAR2-g0sKEQb8s2vxF-FadVuMkMZNsyUx1Q6eL22E2hdXX3bd5S1voofQVd4&h=AT1OV3uLT9_gUBiuRqLVf77Qmz3VCFv-X1QhxId2kgk-B3lSxwfTaXXASNbZ0HDz98YAbLFbCefEivvh18VzUYnoVzZy1yX065ysILE2tTgBR7SLMMVl4eWQviZKYyVhdEM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Fsamfelagid%2F23617%3Ffbclid%3DIwAR3-wquwkFNccLJQWZ2G9Y5fc6OL0ZpZw_8jCBC9oU84WScab26E-ktBFmk&h=AT26tQUmVAuDbIq9qtljC5d057c47j-QLkg1hcXGc9v4vTz2jMfz1SLvWDRo7AWVB72mWKXHlM9DIpDffsJNoOyfhqc061QiuNnupWZnmlg61SZJOYAO6oD1A2OCPXguN8Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nutiminn.is%2Fplastlaus-plastlaus-plastlaus%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rp41hGV0G2ZGKb2KsqTvXjYRlrHCFIlgm7M0d41qXOnzx7Cf6JgdiI2Y&h=AT0K6O41NitJ2VDVyae7F49zYw_iZBfqLTT2khAOPFzAVrMl5oz19rr5JTXVBWcAW4aoG_kbsiYnlCYIMa6LelQSp07_dhreGh0YQgzUUb7xgdsngrvA5ZeypZ7ax3S5TB0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2F21-midvikudagur-28-agust-heidar-gudjonsson-raedir-graenland-heidur-magny-herbertsdottir-og-amanda-da-silva-cortes-raeda-plastlausan-september%3Ffbclid%3DIwAR3gXwoQFm0SSldrnz7MUgjmCOf8xmTXWw6hLBt_MUzdquXoBsHMYmEr0i0&h=AT3ltGi3tN34JqmE9l2245lzVJ0J4mnI2KkE5CW3hgIRllXu4OrqFsenA0KK3fcOA_CJfqRyErtyl5u42-Vd3hienOMizavAJ7lSezt6hsYrdA-wanvXLOiLbB7TcaV4OQQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2F21-midvikudagur-28-agust-heidar-gudjonsson-raedir-graenland-heidur-magny-herbertsdottir-og-amanda-da-silva-cortes-raeda-plastlausan-september%3Ffbclid%3DIwAR3gXwoQFm0SSldrnz7MUgjmCOf8xmTXWw6hLBt_MUzdquXoBsHMYmEr0i0&h=AT3ltGi3tN34JqmE9l2245lzVJ0J4mnI2KkE5CW3hgIRllXu4OrqFsenA0KK3fcOA_CJfqRyErtyl5u42-Vd3hienOMizavAJ7lSezt6hsYrdA-wanvXLOiLbB7TcaV4OQQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.n4.is%2Fis%2Fthaettir%2Ffile%2Fundirbuningur-fyrir-plastlausan-september-a-amtinu%3Ffbclid%3DIwAR1XLr5mIadw-BkX1DE5B1WcG1dXWQrVtMWYMRoaie8rIQ6oFaN6TRauvrw&h=AT2o-AF8NNQAdcwaa_5II1Ok4EiHdwpG4_tU99grbfthLSwV2o7FjyZN8eVhlm1HTDmqlSbbfQXMh0PTY86wNf7q2SXCPEyl2xLpbcn6W76FIkFuHjXtnE1BP6tIHKIlA1I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vf.is%2Fsjonvarp%2Fsudurnesjamagasin290819%3Ffbclid%3DIwAR3Fli-VVC4tQWE8HlScGt9Cc-NCUQA9PwbNCp1BdhWtbY4l6BzRd6H-VEw&h=AT3_v2xDA3WMKKeUNha--ga1Hn8bf6Za0KQ5lzznZlWH5nFwUdd2EE5U_KE1Hil5oCsCvvKHL-Sd9SFe1p7IqZG_C2JBaPvSto0h_YTkyIF1jO2NdVl6BMO6IixYL6HBivc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Ffrettir%2Fplastlaus-september-ad-hefjast%3Ffbclid%3DIwAR0Ur_w_6b9dPr5woprsqeES3B_a1N5X9MsHclpoU_n2qA4vw0a17AnHZFI&h=AT1oxD8GXs7_jcw88xjMRRa7sIxhSHGrQg-BNxYgSoObB4DrmFtDj10Fj-y1lrd_Nd1v-wFIrn9jUu3dk8RDhXV742gXr7998huaLBUVlZOYKSHZnfCH2sIK46muhyeFDHE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foskubuska.is%2Fplastlaus-september%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WlHEcmr9aGByZNc5ldA-pIn0_pIkUE597L1-gTVMRrn_ioksjt99Fizw&h=AT3dJOw6u50SLAsd_YvykIulI7pU1jj4U8gWQv6mKGC_DBQtHXbQRjWEiwvC-iSvxDXcAQmk3ku1FDzWfSUgFHZCy5i37JQDGz6Gvj5FjJOms_QZ7z0i_DrR4GkGzO_a7Zg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.visir.is%2Fg%2F2019190839878%2Ffer-med-fjolnota-ilat-i-bakariid-og-i-bio%3Ffbclid%3DIwAR1xH4dRN7Sam3H7zZjiHgGSkx0NsFCfc90ViS90dJNiJ6_OhmLRjKtR3WA&h=AT0YCKj6IYBlPKDMSHrhojBZv0P4f8fxa8oNcSmlXoV7R7uisqZoV19s6KX8uQU56eJEubvGPWbZ1MsojOXvCl_60rWq8DHqGPRwbuRDZYBSfhImCfw5GZZxOOOaiL8ZV1A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mbl.is%2Ffrettir%2Finnlent%2F2019%2F09%2F01%2Fsegull_67_brugghus_hlytur_blaskelina%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SdwJ5lJoxI-ynDwX-Gc9GOVBB6ChzCexSlKbEL0UgcpTN3OF9_A-uwiE&h=AT304voVbkMZImBZh09S6VMBrbYoBHywbrUQdvyfYJv-rm_2uTafYELXCo-UdMTeP_80lmtp7djLS2mjZt0J5uIVHRzT_EucYEkG6HJ3kzupBQvqAU_w_rwBZ5FnBvZ1Udk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mbl.is%2Ffrettir%2Finnlent%2F2019%2F09%2F01%2Fsegull_67_brugghus_hlytur_blaskelina%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SdwJ5lJoxI-ynDwX-Gc9GOVBB6ChzCexSlKbEL0UgcpTN3OF9_A-uwiE&h=AT304voVbkMZImBZh09S6VMBrbYoBHywbrUQdvyfYJv-rm_2uTafYELXCo-UdMTeP_80lmtp7djLS2mjZt0J5uIVHRzT_EucYEkG6HJ3kzupBQvqAU_w_rwBZ5FnBvZ1Udk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Ffrettir-kl-12-20%2F25243%3Fep%3D7gni8h%26fbclid%3DIwAR2DsaIKQd-viL7tR2PMbZYKwacfpv0S5aI3szBpL8hcO2QMuDZfezP57Hc&h=AT0VvGF-QwzcmWTo07q53nDBMHQH3Rdvgqar-_cZxXVdTfEINOoeFQwUJjV0r1GJY8-G6qOxVitR8fg0Kf2ujRL3_sKUVYIFOFOyftGMZT3q5AmPCXn3GJxK-s4Mdg4dEPo
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1. september – RÚV – Kvöldfréttir byrjar á 11. mínútu 

 https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/frettir-kl-19-00/27717?ep=88ai26 

2. september – VG - Ávarp Guðmunds Inga 

https://vg.is/greinar/plastlaus-september-avarp-gudmundar-inga-gudbrandssonar-umhverfis-og-

audlindaradherra/ 

3. september – Hringbraut - Umfjöllun í lok þáttar: https://www.hringbraut.is/sjonvarp/thaettir/21-

thridjudagur-3-september-thorsteinn-palsson-og-einar-karl-haraldsson-raeda-helstu-frettamalin-i-

ritstjorunum 

4. september -  Fréttablaðið - Aðsend grein 

https://www.frettabladid.is/skodun/plastlaus-september/ 

https://www.visir.is/g/2019190909560/plastlaus-september- 

4. september – RÁS1 – Samfélagið hefst á 35. mínútu. 

https://www.ruv.is/utvarp/spila/samfelagid/23617?ep=7hl590 

6. september – RÚV – Frétt 

https://www.ruv.is/frett/enginn-urdunarstadur-i-augsyn-fyrir-

borgina?fbclid=IwAR3gVG92RK8XMLXXQ3MxEzmJD6FaYsXN1NCDtoZLgGCgP07Jgjwc9AQ7nXI 

7. september – DV – Umfjöllun  

https://www.dv.is/lifsstill/2019/9/7/leidir-til-ad-minnka-plast-adur-elskadir-bangsar-

tannkremstoflur-og-heimabakad-

braud/?fbclid=IwAR3I1HrnPpP25X8e0MQtRFB6jWcx2Q_QpceOPVZDNlDM5PnWt-ZPmfHABzk  

https://www.dv.is/lifsstill/2019/9/7/foru-ur-60-kg-manudi-nidur-140-

gromm/?fbclid=IwAR0a0CgwbdKs8nUSmL9E6goToNPKOho-F-pZ-JIOttuvgopBAmZm6aFh8gs 

9. september - Rás 2 síðdegisútvarpið – Viðtal 

https://www.ruv.is/utvarp/spila/siddegisutvarpid/23825?ep=7h2hki 

Umfjöllun í Krakkafréttum RÚV 

https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/krakkafrettir-stakar/29319?ep=8njec1 

10.september – Rás 1 – Samfélagið  

https://www.ruv.is/utvarp/spila/samfelagid/23617?ep=7hl595&fbclid=IwAR0NzsVWxDLJKkMuaPRf

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Fsjonvarp%2Fspila%2Ffrettir-kl-19-00%2F27717%3Fep%3D88ai26%26fbclid%3DIwAR2u4JJaQBMxL3ERz8Y8BDi7mOAyil_H5nS2suuM7JRNVBSbCBYX9teDd4c&h=AT2CnzXhGiHHLOZKJhJH6U6z3sWrqkV0Hth1zUql1DwNDlqT-5_nxeEjKWcfZBahF1wpaCWikR1bnd1RQC3swh-sE81smFK9F7Z7yF9CY1HBtCmCmbpY6b_wG1N1EdxttaY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvg.is%2Fgreinar%2Fplastlaus-september-avarp-gudmundar-inga-gudbrandssonar-umhverfis-og-audlindaradherra%2F%3Ffbclid%3DIwAR19pkRmzCkcXgRP7_-otTAJBuxloWHCkHIgxK0Hmt_6VB635RwrbomMgyc&h=AT0RXxiGu8KAjlFTwjE7GO7-G1QEHrQ2tPEUJEc4VAgAmbqRVKJ9FI5G40pqpVB-XobZ3yi6T0c9xPf9AcgkGO--DekpK9igNzCPi16OAsj7KNiL1KJmy0vBuuojn-eM5Ns
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvg.is%2Fgreinar%2Fplastlaus-september-avarp-gudmundar-inga-gudbrandssonar-umhverfis-og-audlindaradherra%2F%3Ffbclid%3DIwAR19pkRmzCkcXgRP7_-otTAJBuxloWHCkHIgxK0Hmt_6VB635RwrbomMgyc&h=AT0RXxiGu8KAjlFTwjE7GO7-G1QEHrQ2tPEUJEc4VAgAmbqRVKJ9FI5G40pqpVB-XobZ3yi6T0c9xPf9AcgkGO--DekpK9igNzCPi16OAsj7KNiL1KJmy0vBuuojn-eM5Ns
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2F21-thridjudagur-3-september-thorsteinn-palsson-og-einar-karl-haraldsson-raeda-helstu-frettamalin-i-ritstjorunum%3Ffbclid%3DIwAR2kdlJuZGXMucEn0XgUYP3EuBm218TRi18H6uG98PAqEvPTCgUPHs-VXKA&h=AT3IEFm6mrSy02PdUFfT3LPqF5fYLG4swPq_nGlardr5P_RP3NolV1QMX9riMNvYrF8fIarYdGMmiROLRpKayFWmCKGG9P-rZ9NYS4oCkuzwDuRTXUXqJPirUhhdjFvm3A0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2F21-thridjudagur-3-september-thorsteinn-palsson-og-einar-karl-haraldsson-raeda-helstu-frettamalin-i-ritstjorunum%3Ffbclid%3DIwAR2kdlJuZGXMucEn0XgUYP3EuBm218TRi18H6uG98PAqEvPTCgUPHs-VXKA&h=AT3IEFm6mrSy02PdUFfT3LPqF5fYLG4swPq_nGlardr5P_RP3NolV1QMX9riMNvYrF8fIarYdGMmiROLRpKayFWmCKGG9P-rZ9NYS4oCkuzwDuRTXUXqJPirUhhdjFvm3A0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2F21-thridjudagur-3-september-thorsteinn-palsson-og-einar-karl-haraldsson-raeda-helstu-frettamalin-i-ritstjorunum%3Ffbclid%3DIwAR2kdlJuZGXMucEn0XgUYP3EuBm218TRi18H6uG98PAqEvPTCgUPHs-VXKA&h=AT3IEFm6mrSy02PdUFfT3LPqF5fYLG4swPq_nGlardr5P_RP3NolV1QMX9riMNvYrF8fIarYdGMmiROLRpKayFWmCKGG9P-rZ9NYS4oCkuzwDuRTXUXqJPirUhhdjFvm3A0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.frettabladid.is%2Fskodun%2Fplastlaus-september%2F%3Ffbclid%3DIwAR0v9P-sgIcQNZx-wZ6FOpNnXKBTyx8FjDVfE4oXdwA_MjjBxYp2Sb-4pBc&h=AT1eZdBwHc3R26lDe_uA6fLm0OT1OofuOKwIf7Eb9WtigCHndRN18m1bO1O-RU86laK1T3pXJnjvzQMo1KBxjJmuX2IYyt-uVCXNTnV9vGYdH8vqTcVTj5nV5IVdXAkK1iI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.visir.is%2Fg%2F2019190909560%2Fplastlaus-september-%3Ffbclid%3DIwAR3wAGmKm_KFL1h033ZrgVusz_PA6tPhBk-J111f3hqoQ6-r6GNdq3qH_hA&h=AT3sYW_t1GCIpMIOBMFjjx4XefZhReW0KyA6XcrkbQr6EmOYK4iIaicCpirjn7nE3-q_MNCKsc7yjhYsAmcbnxKjV3eiIs4hvdoIItQSlF31mDB_gxhXcqHcdTEO5wP2E_96P6m7mUWjwYyY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Fsamfelagid%2F23617%3Fep%3D7hl590%26fbclid%3DIwAR2gOHlmiEUUlEkBpNGUHRTpeoDmZF7Wb4uTbXdFUGp_zlbTr2cS8qfotwY&h=AT00QKaafBKbwT6loQTMOGFBZa2Ehot8gvO31Tp2-ishcu8BttbGvMg-LXPFF366rzWBY1eMcIrldnvJNPh5-uwgPBqbjUXtjrl-CbfgXi8-vCUw58CQkWITF4GEn-keYsU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Ffrett%2Fenginn-urdunarstadur-i-augsyn-fyrir-borgina%3Ffbclid%3DIwAR2G3dbRTAQ7eiuf60FGDuLHQnKWNwYQpUMr44SKuWY-6HWbNhPzOABJtAM&h=AT3yOOyOTSssOGtNoNj-LHDiRttAxtJUR44AZj3LKMfLyWiEUkgLpMcYX0e5_PSG1yE7egxRMVk2Kk9F8M4P52nMSsH_kLYF-HNKL6pvHRjJYWfueLIFsZWGPArnqm7WDmHJHKmnyyIl1gKN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Ffrett%2Fenginn-urdunarstadur-i-augsyn-fyrir-borgina%3Ffbclid%3DIwAR2G3dbRTAQ7eiuf60FGDuLHQnKWNwYQpUMr44SKuWY-6HWbNhPzOABJtAM&h=AT3yOOyOTSssOGtNoNj-LHDiRttAxtJUR44AZj3LKMfLyWiEUkgLpMcYX0e5_PSG1yE7egxRMVk2Kk9F8M4P52nMSsH_kLYF-HNKL6pvHRjJYWfueLIFsZWGPArnqm7WDmHJHKmnyyIl1gKN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dv.is%2Flifsstill%2F2019%2F9%2F7%2Fleidir-til-ad-minnka-plast-adur-elskadir-bangsar-tannkremstoflur-og-heimabakad-braud%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RwMeRNauHfMnx-eWjzNQL0y2NaDOxdPn3iym5A1ehEyDT8DyjF8wojmM&h=AT0OUbbOliz4H_Nx9cyNk91oA4PXBzp9bJRgUS3pVLIS8663xDwulF-fU28-Dnvf-gZW7jll__3aaB_cvguOXMkqyvnW7bKtU5dFsCif4UxCd-LICVJN3PNe-LnhKoj-ZRY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dv.is%2Flifsstill%2F2019%2F9%2F7%2Fleidir-til-ad-minnka-plast-adur-elskadir-bangsar-tannkremstoflur-og-heimabakad-braud%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RwMeRNauHfMnx-eWjzNQL0y2NaDOxdPn3iym5A1ehEyDT8DyjF8wojmM&h=AT0OUbbOliz4H_Nx9cyNk91oA4PXBzp9bJRgUS3pVLIS8663xDwulF-fU28-Dnvf-gZW7jll__3aaB_cvguOXMkqyvnW7bKtU5dFsCif4UxCd-LICVJN3PNe-LnhKoj-ZRY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dv.is%2Flifsstill%2F2019%2F9%2F7%2Fleidir-til-ad-minnka-plast-adur-elskadir-bangsar-tannkremstoflur-og-heimabakad-braud%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RwMeRNauHfMnx-eWjzNQL0y2NaDOxdPn3iym5A1ehEyDT8DyjF8wojmM&h=AT0OUbbOliz4H_Nx9cyNk91oA4PXBzp9bJRgUS3pVLIS8663xDwulF-fU28-Dnvf-gZW7jll__3aaB_cvguOXMkqyvnW7bKtU5dFsCif4UxCd-LICVJN3PNe-LnhKoj-ZRY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dv.is%2Flifsstill%2F2019%2F9%2F7%2Fforu-ur-60-kg-manudi-nidur-140-gromm%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Nzn_1Hw9dgYSK-ZbPNHtoz5tHIwPk8y-v52UTPhgDhthxv6KbaQ93Akc&h=AT2CrzFuoX_3PXu6Q4EwbEW5wItlgCDh7K1PsFSfH_s2gLOb27Yu4KNze-aqYa_w041gZDKcrZ3AJR5qJw9KIlQG40ovicR8xfBha8ev5gyKfQWtb1Yy8IF4eve_NzqA_CA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dv.is%2Flifsstill%2F2019%2F9%2F7%2Fforu-ur-60-kg-manudi-nidur-140-gromm%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Nzn_1Hw9dgYSK-ZbPNHtoz5tHIwPk8y-v52UTPhgDhthxv6KbaQ93Akc&h=AT2CrzFuoX_3PXu6Q4EwbEW5wItlgCDh7K1PsFSfH_s2gLOb27Yu4KNze-aqYa_w041gZDKcrZ3AJR5qJw9KIlQG40ovicR8xfBha8ev5gyKfQWtb1Yy8IF4eve_NzqA_CA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Fsiddegisutvarpid%2F23825%3Fep%3D7h2hki%26fbclid%3DIwAR3MBhdhZE1beYIQQEmxCiUTEtJoQX0D3dNENlO8F8jGfM0h7241m9uvFT4&h=AT21_j_lsaLK8hbo61Zd0aZquAhJhbCczkUBrSr0m5FUt_cDKMoCBjsww5Qlr7dT83ywPnK8o64sQCW-FmkRc5qhNBGE1g-sI203vhgW3NuMICir-lySGLZCUQDlGA8qmxo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Fsjonvarp%2Fspila%2Fkrakkafrettir-stakar%2F29319%3Fep%3D8njec1%26fbclid%3DIwAR33gOGdG76AHqGAziTQgIfWas3eMwDk9kSg-plFeBvUxzZeUEDLVl2dTPw&h=AT397HzD9S8m16LbfsxWJrEl5TVWrh9oucoKQZYsz1dvtQELbyHNcKA8MtQtr7299GNYX4zGw4EQiOWWtUi9HgkZG0KwEWuKqBD4TUmZKNrG6EKXrSlt6GUYATbZT-fj2BA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Fsamfelagid%2F23617%3Fep%3D7hl595%26fbclid%3DIwAR0CmkRefHwlEjtnl1u-9qF975W-vDw4uzdSyl4ENIlvfTnMzAX8EP8mkAI&h=AT1eKYUh3i6lfim-T-l4bYMdiJnJ2FfKIS3LOXHCQXvnaHFDg8xS3kxwJ8kGFYXaxfh3pRfTz6D2-A-uhn5HhFFIOQJeC_CTVO5DDOagAiNZi6-kBC9D0_cGwgj_AL_ytT4
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P1OXbSke0r81MSgpMk55bHU8XLDWUOV9Zb7pwXc 

11. september - Rás 2 - Viðtal við forstjóra Umhverfisstofnunar um plastmengun í hafi. 

https://www.ruv.is/frett/plastmagn-i-hafi-vaxandi-

vandamal?fbclid=IwAR02eE2Rw8G_8PROXix5d7V9hsWcEjdriFyWFxJVJ7bBJW9q3Q3Ewg3Jnrc 

11. september - viðtal við Dagfríði um viðburð á Akureyri: 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/09/11/erfidast_ad_stiga_fyrsta_skrefid/ 

16. september - Samband íslenskra sveitarfélaga - Umfjöllun 

https://mailchi.mp/eba36db30d3d/tindi-6-tbl-september-2019?e=a28362fff4 

18. september – Rás 1 – Samfélagið  hefst á 43. mínútu. 

https://www.ruv.is/utvarp/spila/samfelagid/23617?ep=7hl59a 

21. september – Hringbraut - Viðtal við Þóru Þorgeirsdóttur hefst á 16. mínútu. 

http://www.hringbraut.is/sjonvarp/thaettir/tuttuguogeinn-

21/21_2019_38?fbclid=IwAR0_y1MvZXYDPAcosiGxWXuY_c98QQfAa4CIUGQwqv0Zfc7vHIo2Hqrzr3I

#.XYcoge8nqas.facebook 

25. september – Rás 1 – Samfélagið hefst á 48. mínútu.  

https://www.ruv.is/utvarp/spila/samfelagid/23617 

27. september – RÚV – Kvöldfréttir innslag frá Plastaþoni  

https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/frettir-kl-19-00/27717?ep=88ai30 

28. september – MBL - Umfjöllun  

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/innskraning/?redirect=%2Fmogginn%2Fbladid%2Fgrein%2F17

33932%2F%3Ft%3D287493254&page_name=grein&grein_id=1733932 

30. september – RÁS2 - Morgunútvarpið. Viðtal hefst á 54. mínútu.  

https://www.ruv.is/utvarp/spila/morgunutvarpid/23822?ep=7grqq3 

1 október grein/viðtal við Heiði í Fréttablaðinu: https://www.frettabladid.is/frettir/hefur-faerst-i-

aukana-ad-folk-maeti-med-eigin-ilat-i-verslanir/ 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Fsamfelagid%2F23617%3Fep%3D7hl595%26fbclid%3DIwAR0CmkRefHwlEjtnl1u-9qF975W-vDw4uzdSyl4ENIlvfTnMzAX8EP8mkAI&h=AT1eKYUh3i6lfim-T-l4bYMdiJnJ2FfKIS3LOXHCQXvnaHFDg8xS3kxwJ8kGFYXaxfh3pRfTz6D2-A-uhn5HhFFIOQJeC_CTVO5DDOagAiNZi6-kBC9D0_cGwgj_AL_ytT4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Ffrett%2Fplastmagn-i-hafi-vaxandi-vandamal%3Ffbclid%3DIwAR1g4upr7phxs-3aZfvlqaEAGQwNyeODGKDFG7nQzuBM8P1eZTOewEgew_4&h=AT3n1dyQS4O2DqptI9VoT54AMseSFK5E51bKYL8-JbhXslWl2HVeEmxir-ZCWnXSETkK6D_0RMQeKHTEsIWZfwclM4ziutd19d59G0zkFH7ZwpczwvfBo10mZZ9rX4AbbJE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Ffrett%2Fplastmagn-i-hafi-vaxandi-vandamal%3Ffbclid%3DIwAR1g4upr7phxs-3aZfvlqaEAGQwNyeODGKDFG7nQzuBM8P1eZTOewEgew_4&h=AT3n1dyQS4O2DqptI9VoT54AMseSFK5E51bKYL8-JbhXslWl2HVeEmxir-ZCWnXSETkK6D_0RMQeKHTEsIWZfwclM4ziutd19d59G0zkFH7ZwpczwvfBo10mZZ9rX4AbbJE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mbl.is%2Ffrettir%2Finnlent%2F2019%2F09%2F11%2Ferfidast_ad_stiga_fyrsta_skrefid%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vmKVMq7WBR6ptucXEpxdcjHOGwOFIq_3u1mUjAh_iUgKqja8FwfRts-k&h=AT106krE07AGOWvm-3gjm1Tkd0PgCvYqv-UYBorTtdMlErkpn8nQEefsF6p8x0oigX6KeRoit0iklcJDjHop05OpHl6pwrITL3cSCC4aUPgXRsOAbe4CWPbzmYbdHMA8UJk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Feba36db30d3d%2Ftindi-6-tbl-september-2019%3Fe%3Da28362fff4%26fbclid%3DIwAR1qRKbCIYkNYNowfblvSoPJUr4UXvPQy7MJ8sItLZRiFuE2KIC2GeO81CE&h=AT14tguColp4FrxgZo782B_J5y5IG0NYZYyhNONcAZFMQcVvw_Z_xu7GNGSBbNJbx7z6TnuXVoq7rBEbOLq2Q8bjOJqc7135scG2Qwa-ngUeOkOA3WxCe2RRw654UnjrlVU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Fsamfelagid%2F23617%3Fep%3D7hl59a%26fbclid%3DIwAR3yAT8EvBVCdXRXkr-fMcObZ-vTQh0vxX4MJ1gpD3OOuNC49OCqFg9f3-w&h=AT1xxq-x0iAHMJoDbnVb23Il49wcprqBtU7c4qd30YOqF1KP2lDEPPCh-hNTMTPAR_pW54obyUCNikfyU870ypZqlJhdPKEyWThTp4LSCOSBwFSWr07PTLi2gJAGCD_x7gM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2Ftuttuguogeinn-21%2F21_2019_38%3Ffbclid%3DIwAR093Xatz-KPR3gUbI2dj24bEv2PpF2sktzDMdGFxtgYL7pR0h0gq8KkatY%23.XYcoge8nqas.facebook&h=AT3Vq4cucm08mMh3hs8p4wZ1kLdfpZog4T8xfmy16l-brObwwdvTeycfK6lLhDmcXTwCa0a5bx6bKIfbcK8HOH8e_I4pc-H4nlOcXQ3qozb_pMaSr0rmVjblGt5tKXkTT8k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2Ftuttuguogeinn-21%2F21_2019_38%3Ffbclid%3DIwAR093Xatz-KPR3gUbI2dj24bEv2PpF2sktzDMdGFxtgYL7pR0h0gq8KkatY%23.XYcoge8nqas.facebook&h=AT3Vq4cucm08mMh3hs8p4wZ1kLdfpZog4T8xfmy16l-brObwwdvTeycfK6lLhDmcXTwCa0a5bx6bKIfbcK8HOH8e_I4pc-H4nlOcXQ3qozb_pMaSr0rmVjblGt5tKXkTT8k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hringbraut.is%2Fsjonvarp%2Fthaettir%2Ftuttuguogeinn-21%2F21_2019_38%3Ffbclid%3DIwAR093Xatz-KPR3gUbI2dj24bEv2PpF2sktzDMdGFxtgYL7pR0h0gq8KkatY%23.XYcoge8nqas.facebook&h=AT3Vq4cucm08mMh3hs8p4wZ1kLdfpZog4T8xfmy16l-brObwwdvTeycfK6lLhDmcXTwCa0a5bx6bKIfbcK8HOH8e_I4pc-H4nlOcXQ3qozb_pMaSr0rmVjblGt5tKXkTT8k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Futvarp%2Fspila%2Fsamfelagid%2F23617%3Ffbclid%3DIwAR2qUod1vjMLd5m_NC3FuoFELI-Wk8_vAor60qfUpguAlYXK1wdJc61Z-D4&h=AT0Q51sU8n4rJUec64XgoI2QRegEhxdkxzzl9CgYwDlw_D6ky90MHM04FOBnvbtdzyeJpxGFQfwKtwv2Y_GC9q9rabKjkzqFspQUFf0I-mdQ15QhzShgtn0bLtQLQlPKkxs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Fsjonvarp%2Fspila%2Ffrettir-kl-19-00%2F27717%3Fep%3D88ai30%26fbclid%3DIwAR2fk0Ez0CWnLTuZbWC_amAZIpZ0iWi4l8x2eX7JYW3nbC8JHNCs5W0cqf0&h=AT1VaJMaFG5DZZMPV-XF5YwkMcxhj_QbyOWxbgre15dc61u-IrH4ICFHheiyBVb479nmQbk6PV_6e6yZaSI2pKJpNOESSJYsRFENIvEaltLRnyRwJIyX4KSGJFwPieWANsQ
https://www.mbl.is/mogginn/bladid/innskraning/?redirect=%2Fmogginn%2Fbladid%2Fgrein%2F1733932%2F%3Ft%3D287493254&page_name=grein&grein_id=1733932&fbclid=IwAR04a6D04HB8OvBKyXyNQJ8HpV3r-tDyWiiseya0yi3wcqBMvoKQtNXFrBs
https://www.mbl.is/mogginn/bladid/innskraning/?redirect=%2Fmogginn%2Fbladid%2Fgrein%2F1733932%2F%3Ft%3D287493254&page_name=grein&grein_id=1733932&fbclid=IwAR04a6D04HB8OvBKyXyNQJ8HpV3r-tDyWiiseya0yi3wcqBMvoKQtNXFrBs
https://www.ruv.is/utvarp/spila/morgunutvarpid/23822?ep=7grqq3&fbclid=IwAR1V8RNbvS57LgkWS2OTNgYnli4hdmXWJlVolyA5QzDz5NsxjKtZqSqYDo0
https://www.frettabladid.is/frettir/hefur-faerst-i-aukana-ad-folk-maeti-med-eigin-ilat-i-verslanir/?fbclid=IwAR1TPMgigt431O5Qe3Z1BqAs8ujxZc0bFgvmC6GOhyney-LRUzpW-Vn1uwI
https://www.frettabladid.is/frettir/hefur-faerst-i-aukana-ad-folk-maeti-med-eigin-ilat-i-verslanir/?fbclid=IwAR1TPMgigt431O5Qe3Z1BqAs8ujxZc0bFgvmC6GOhyney-LRUzpW-Vn1uwI
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Viðauki 2 – Fyrirtæki sem tóku þátt í Plastlausum september 

• Epal – auglýst flokkunartunnur í tilefni af Plastlausum september 

• Veitingastaðurinn Ramen Momo bauð 20% afslátt til þeirra sem koma með eigin ílát. 

• Dælan auglýsti að í tilefni af Plastlausum september væri hægt að dæla rúðuvökva beint á bíla. 

• Kjötvörur nýttu september til að setja á markað nýjar plastlausar umbúðir fyrir salöt, 
túnfisksalat, rækjusalat o.sv.frv. 

• Vættaskóli í Grafarvogi sendi tölvupóst á foreldra og vakti athygli á átakinu. Sérstaklega var rætt 
um einnota umbúðir á skólasetningu. 

• ÁTVR biður viðskiptavini sína um að losa framtíðina við plastið. 

• Rakarastofan Herramenn býður upp á plastlausar vörur í tilefni af Plastlausum september 
https://netverslun.herramenn.is/collections/plastlaus-september 

• Heilsuhúsið vakti athygli á átakinu. 
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Viðauki 3 – Dagskrá Instagram 
28. ágúst Dagfríður Ósk Gunnarsdóttir 
29. ágúst Ásdís Ólafsdóttir 
30. ágúst Hildur Dagbjört Arnardóttir 
31. ágúst Jóhanna Gísladóttir 
01-Sep Heiður Magný Herbertsdóttir 
02-Sep Marta Sigurðardóttir 
03-Sep Amanda Cortes 
04-Sep Ingibjörg Ósk Pétursdóttir 
05-Sep Heiður Magný Herbertsdóttir 
06-Sep María Theódórsdóttir 
07-Sep Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir 
08-Sep Þórdís Þórhallsdóttir 
09-Sep Kristín Inga Arnarsdóttir 
10-Sep Helga Hauksdóttir 
11-Sep Hildur Dagbjört Arnardóttir 
12-Sep Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir 
13-Sep Ester Alda 
14-Sep Dagfríður Ósk 
15-Sep Svanhildur Pálsdóttir 
16-Sep Elín Guðmundsdóttir 
17-Sep Þóra Margrét Þorgeirsdóttir 
18-Sep Sunna Björk Ragnarsdóttir 
19-Sep Una Emilsdóttir 
20-Sep Anna Sigrún Haraldsdóttir 
21-Sep Plastlaus september 
22-Sep Bíllausi dagurinn - Plastlaus september 
23-Sep Þorgerður M. Þorbjarnadóttir 
24-Sep Umhverfisstofnun 
25-Sep Björn Hákon Sveinsson 
26-Sep Margrét Hugadóttir 
27-Sep Hildur  
28-Sep Heiður Magný Herbertsdóttir 
29-Sep Plastlaus september 
30-Sep Helga Ragnarsdóttir 
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Viðauki 4 – Dæmi um auglýsingu 
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