
Bilag 3: Os om havet Interview 04-11-2020 
________________________________________________________________________________ 

Interviewer: Siw Emborg og Clara Mc Nair 

Respondent: Marc Allentoft-Larsen – Stifter af Os om havet  

 

I: Så vi kender jer jo godt lidt i forvejen, kan man sige, og vi har været inde og læse om jer og 
jeres organisation.. Men vil du ikke prøve at forklare hvordan Os om havet startede? 

 

R: Jo, det kan jeg godt. Det er sådan lidt en længere historie, men jeg skal nok prøve at gøre 
det kort. Det startede sådan set med at vi alle sammen, os der har startet det her, sådan set 
er biologer, og vi tog uddannelsen og så tog vi på udveksling til Australien. Og gennem en 
masse af de kurser, der har man åbenbart rigtig meget fokus på sådan noget som affald i 
havet og alle de her problematikker, man ikke rigtig har herhjemme. I hvert fald ikke på det 
tidspunkt. Så vi blev sådan fuldstændig bombarderet med al den her viden, som vi tænkte at 
hvordan fa’en kan det være at vi ikke hører noget om det derhjemme. Så det gik vi lidt og 
tænkte over og så samtidigt ville vi rigtigt gerne kunne finde en eller anden måde vi kunne 
kombinere vores hobby og så samtidigt kunne gøre noget for miljøet på den måde der. Så i 
starten der ville vi egentlig bare gerne, ja hvad kan man sige.. Vi ville gerne melde os til et 
eller andet, i form af noget der hedder ‘Diving against the reef’, som er noget som Patty har 
lavet. Men der var ikke noget af dem der havde det i Danmark eller noget som helst, så vi 
endte egentlig med at tænke: ‘Nå men hvad fanden kan vi så gøre?’. Så må vi starte noget 
selv. Så det startede faktisk på baggrund af det, at vi begyndte at se de her problematikker i 
Tasmanien hvor vi boede. Og så startede det egentlig op meget lavpraktisk med at vi.. Ja.. 
Satte os sammen og var sådan, kan vi ikke bare tage os tre ud og dykke og så samler vi noget 
skrald og så prøver vi at skrive at vi holder et event på facebook og så eskalerede det bare 
fuldstændigt. Og nu har vi en mase mennesker til at hjælpe os og sådan noget. Så det.. Ja 
hvad kan man sige.. Det er udviklet sig en del fra vores grundtanke til at starte med, men i 
den positive tanke ik. Så det var meget forkortet hvordan Os om havet startede.  

 

I: Men meget af det som man kan sige var jeres breaking point, det var at i ligesom selv var 
ude og erfare problemerne i den virkelige verden og så med egne øjne. 

 

R: Yes, altså der var.. Vi havde et kursus på et sted der hedder Bruny Island, hvor at vi skulle 
ud og tælle havfugle og gik rundt om nogen af de her redder her og der kunne vi simpelthen 
se, at de her kadavere af de her fugle, de lå og det eneste der var tilbage af dem, det var 
skelettet og så en hel bunke plastik og affald inde i maven på dem. Altså det så ret makabert 
ud ik. Sådan meget visuelt. Så det var sådan ligesom med til at forstærke den her lyst, til at 
gøre et eller andet. Så havde faktisk allerede nogle hands on experiences på det her 
tidspunkt.  



 

I: Ja 

 

R: Så det fik os ligesom til at tænkte, at det her er fanme noget vigtigt – det kan ikke være 
rigtigt at det nærmest er 90% af de her fugle her, der har alt det her plastik.. og lightere og 
jeg skal give jer, i maven ikke. Så det har helt klart.. 

 

I: mkfgm.. 

 

R: Af hvad? 

 

I: Ja man ser mange af sådan nogle billeder netop af fugle med plastik i maven.. 

 

R: Altså ja man ser nogle skræmmebilleder, men det er rigtigt nok. Altså hvis man tager sig 
en tur, der hvor fuglene yngler eller et eller andet i den stil, så ser man de ting. Det er ret 
ekstremt faktisk.  

 

I: Jamen jeg tænker at det må være endnu mere impactful at se det i virkeligheden.  

 

R: Ja helt klart, helt klart 

 

I: Ja fordi jeg tænker at der er forskel på at se det på billeder og så se det i virkeligheden, 
hvor det kommer helt tæt på.  

 

R: Ja for pokker.  

 

I: Øhm.. Man kan sige at det var jeres grund til at blive motivet, hvad har i oplevet, nu hvor I 
har fået de her events oppe at køre, når i så snakker med folk, hvad er det så der har fået 
dem til at komme ud? Eller hvad oplever i, der er deres motivation? 

 

R: Øhm jamen det er sådan lidt blandet. Det mange der bare gerne vil have en hyggelig dag 
med deres familie. Så tager de derud. Der er noget arrangement og ja det er sådan, det 
bliver bare en hyggelig familieting. Så er der nogen der virkelig brænder for det og er nogle 
ildsjæle, der gerne vil ud og gøre noget fedt derude og samle en masse skrald. Så er der 
nogen der bare gerne vil dykke og det er en fed og billig måde at gøre det på. Altså og 



samtidig få hentet noget skrald op og sådan nogle ting. Så der er nogle forskellige årsager til 
det, men jeg tror at det grundlæggende er, at folk interesserer sig for miljø og natur. Men 
hvad kan man sige.. At agendaen er ikke altid den samme, der sådan lidt forskelligt. Og så er 
der også folk, der bare dukker op som ikke vidste at det var der, og så går de forbi og 
tænker: ‘Nå men det kan vi da lige hjælpe med’ eller ‘vi skal også gøre os fortjente til en øl’, 
som vi står og giver ud eller en muslibar eller et eller andet. ‘Så må vi nok også hellere samle 
noget skrald’. Så det er meget forskelligt faktisk.  

 

I: Men var i, hvad kan man sige, havde i en motivation i forvejen? Fra da i gik ud og så til 
Australien? For jeg tror at de fleste af os er jo oplyste omkring plastikproblematikken og der 
er plastik i havene og sådan noget.. Men.. 

 

I: Ja du gør noget (kigger på anden interviewer), men personligt gør jeg ikke så meget andet 
selv end at jeg plastiksorterer derhjemme, men.. Hvad var det?? 

 

I: Det var mere sådan, var I i forvejen sådan nogen der gik ud og samlede plastik eller var i 
sådan i vidste det godt men ja så var det måske den tur i Australien der ligesom kickstartede 
det? 

 

R: Altså ja, men ikke på det tidspunkt, både og. Vi var ikke kæmpe ildsjæle i starten, der var 
ikke.. Vi startede i 2017, så fik vi det hele op at køre. På det tidspunkt var der ikke så meget 
fokus på det, som der er nu. Det var ikke så meget noget der blev snakket om, vi gik alle 
sammen ind for affaldssortering derhjemme i husene, men det var slet ikke på samme måde 
som nu. Vi kendte slet ikke til problematikken før vi tog til Australien faktisk. Der havde vi 
ikke snakket så meget om det netop på biologistudiet for den sags skyld. Så det er noget der 
er sådan.. er dukket op. Vi er glade for naturen, vi laver noget med naturen hele tiden, så vi 
har sådan altid haft lyst til at skulle, hvad kan man sige.. At beholde den. 

 

I: Ja 

 

R: Men det var i Australien at det gik op for os at det var et problem.  

 

I: Ja for der er helt klart et stort spænd fra, at ja der er mange der plastiksorterer 
derhjemme nu, men det er et stort skridt selv at gå ud i naturen, og ligesom selv, tage 
initiativ til at gøre det. Ja.. 

 

R: Jo. Jo det er det helt klart. Du gør det ikke før du ligesom selv er blevet bevidst om 
problematikken, kan man sige ikke. At hvis du ikke ser det som et problem, bruger du ikke 



din eftermiddag på at gå ud og samle skrald, men hvis du så rent faktisk kender 
problematikken omkring det, ja så gør man. 

 

I: Er du så.. Når du så nævner de her billeder som så blev til real life, når i så gik ud og så de 
her fugle og sådan.. Hvordan når i så skal ud og formidle det her plastik problem.. Jeg ved at 
i også har ham Aleksander fra den dyriske time og sådan.. 

 

R: Ja Alex, ham har vi inde over 

 

I: Altså hvordan, syntes i at når man skal ud og motivere folk, fordi hurtigt når man ser de 
her skræmmebilleder, så kan det godt være sådan at det er demotiverende.. Fordi det er 
sådan lidt åh nej kan vi komme i mål og det hele bliver sådan lidt uoverskueligt. Så når i skal 
ud og formidle hvad er det så at i synes der er vigtigt eller hvad man sige.. 

 

I: Hvad er jeres tilgang? 

 

I: Ja tilgangen til at gøre folk motiverede 

 

R: Ja, det er sådan set at det ikke skal være en løftet pegefinger. Vi gør os sådan 
overhovedet ikke i skræmmekampagner eller det ene eller det andet. Det prøver vi virkelig 
at holde os fra. Altså vi prøver virkelig at gøre det fra en positiv vinkel. Så det er det der med 
at man skal have det sjovt. Vi prøver bare at vise at man godt kan have det sjovt, samtidigt 
med at man gør noget godt, sådan set. Man kan godt forbinde sin hobby med noget 
proaktivt. Så det er virkelig det der med ikke at have en løftet pegefinger og sige at nu skal i 
famne lade være med at smide skrald og sådan noget, fordi det tror jeg på den lange bane 
så virker det sgu ikke det der. Det skal være noget.. Det skal komme fra folk selv. Det skal 
ligesom.. Hvad kan man sige.. Vi vil gerne opildne til at folk gør det, men på den gode måde 
ikke. Det skal være vores egen lyst, som vi prøver at fremme.  

 

I: Helt klart, det synes jeg også er en spændende tilgang, for man ser bare rigtigt mange af 
sådan nogle facebook kampagner og alt muligt andet, som meget er den der løftede 
pegefinger, med.. Jeg føler at verden er ved at gå under og jeg kan ikke gøre noget ved det.. 
Og det engagerer jo ikke..g 

 

R: Jaja, helt præcist. Og man kommer til at tænke sådan: nå ja hva fanden hvad hjælper det 
så egentlig, hvis det er så slemt, hvad skal jeg så gøre og sådan noget. Så det synes vi 
egentlig på nogle måder kan fungere, på nogle målgrupper kan det – ikke for vores 



målgruppe, synes vi ikke. Og vi tænker ikke at det går hånd i hånd med den måde som vi 
prøver at tænke på.. 

 

I: Så men i forhold til det der, nu så vi et interview eller en video som i havde lagt op på jeres 
facebookside, med sådan en forsknings mand haha, som snakkede om at det er fedt at i gør 
den her forskel, men jer alene som går ud og samler plastik, det jo bare en nål i en høstak 
eller an dråbe i havet. Ja eller hvad man siger  

 

R: Ja ja, men en dråbe i havet, kan jo også give ringe.  

 

I: Er det det i håber på at gøre? 

 

R: Ja.. Altså ja.. Det er lidt på flere planer sådan set. En ting er selvfølgelig, at vi vil skabe 
noget opmærksomhed omkring det, det er sådan set det primære. Men det viser sig jo også 
bare at når man henter noget op fra havet, når man tager en plasticpose op fra havet, så er 
det potentielt en plasticpose, der kan blive spist af you name it.. Fugle, fisk osv osv. Og det 
samme med cigaret skodder og det ene og det andet. Så kan man så sige, ja okay.. Vi har så i 
vores tid hentet lidt over 2 ton affald, der er meget mere og der ryger meget mere ud i 
havet også.. Men hver gang at vi går ud og laver et arrangement, så får vi jo nye folk ind og 
folk spreder så den her ide til andre folk.. Så det er sådan lidt lige som coronavirussen haha, 
fra folk til folk rimelig hurtigt. Det sådan lidt det vi gerne vil opnå. Vi vil gerne have en sådan 
lidt miljøbevidst pandemi, hvis man kan sige det.  

 

I: Men hvor er det så at i føler at jeres organisation adskiller sig fra andre, fordi der er jo 
mange andre der prøver at lave de her clean up events... eller.. Nu er der jo også world 
clean up event, hvor der også bliver laver arrangementer.. Men hvor det så at du føler at 
jeres organisation skiller ud fra de andre? 

 

R: Øhm.. Det er et sindssygt godt spørgsmål.  

 

I: Haha, den er også lidt svær 

 

R: Ja. Det synes jeg ikke altid vi gør sådan set. Altså øhm.. Der mange steder der prøver at 
lave det, men er ikke sådan en decideret integreret ting af det de laver. Øhm miljøkajakken 
for eksempel eller green kajak, som jeg tror de hedder nu, har gjort det en del og har prøvet 
at få fokus på det ved en tilgang til at kunne låne udstyr ud. Det er egentlig lidt det samme vi 
gør, vi gør det bare med dykning og gør det til sådan et familieevent. Så det er virkelig det vi 
prøver på, altså at gøre til.. Det skal nærmest ligne en øhm picnic-tur, så meget som det 



overhovedet kan, for hele familien. Og det tror jeg ikke at alle har fokus på og det tror jeg er 
vores styrke. 

 

I: Ja, men når du så siger at det skal være en familieting, hvem er det så der er jeres primære 
målgruppe? Altså hvem er det der kommer til jeres events? 

 

I: Hvem er det i vil henvende jer til? 

 

I: Ja måske, hvem er det i gerne vil henvende jer til? Fordi vores indtryk er, at der er rigtigt 
mange der har den her.. De er bevidste omkring det her, men de mangler måske 
motivationen, men... 

 

R: Ja vi.. Man kan sige, at vi har aldrig nogensinde prøvet at gå efter en speciel målgruppe, 
sådan set. Den har bare lidt opstået. Så det er faktisk overvejende folk i mellem 25 og 35, 
som det er der dukker op til de her events. Som egentlig også er den sådan lidt mere.. Hvad 
kan man sige.. Den målgruppe som lader sig mest engagere i ting. Specielt aktivisme og 
miljøbevidste sager og sådan ja. Men vi kan også se at det er langt overvejende kvinder 
faktisk, som synes at det her det er spændende. Det synes jeg er lidt sjovt. Men samtidigt er 
det langt overvejende mænd, som kommer med ud at dykke. Så der sådan et skel på hvad 
det er for noget. Altså når det er.. Når der er familier med ude, så er det som regel enten 
hele familien eller så er det moren, der har sit barn med ude.  og det synes vi er lidt 
underligt, eller sjovt på en måde. At der er det skel der. Men vi prøver ikke decideret at lave 
en bestemt målgruppe, men vi kan se at den er opstået. Altså vi kan se at det er de her ja 
øhm unge mennesker, 25 til 35 år, overvejende kvinder. 

 

I: Det er ikke noget i prøver så.. Altså fordi i er jo klar over hvem det så er der rent faktisk er 
med – er det noget i prøver at arbejde med, er det noget hvor i prøver at få et sådan mere 
bredere publikum eller er det noget hvor i bare er tilfredse med dem.. Man snakker om..  

 

R: Man bliver aldrig tilfreds 

 

I: Nejnej haha, men er det mere sådan noget der går mund til mund. Så jeg tænker at det er 
unge kvinder kommer og så siger de det videre til andre unge kvinde venner og sådan.. Om i 
så noget for at prøve at komme ud til et bredere publikum altså.. Selvom om i så arbejder 
med det i har nu 

 

R: Øhm.. Ja  

 



I: Så at i gør noget for at komme ud til dem i 60’erne.  

 

R: Altså ja det gør vi på den måde at vi prøver sådan at lave arrangementer til 
familieforetagende. Det kan godt være lidt svært sådan at sige sådan okay vi har mange 
kvinder, men det er jo også dem der dukker op og synes at det er spændende. Hvordan skal 
vi komme ud til mænd? Øh.. Godt spørgsmål ikke? Det ved vi faktisk ikke. Vi ved jo at det er 
overvejende mænd der dykker for eksempel. Og det prøver vi faktisk at gøre noget ved i 
vores nye sæson, så vi prøver faktisk at.. Der er en dag der hedder international womens 
diving day eller noget i den stil.. Øh som vi faktisk prøver at arrangere, hvor vi kommer ud og 
laver noget på den dag. Så vi faktisk prøver at få flere kvinder ind over dykningen også. Men 
generelt prøver vi bare at gøre det så bredt som overhovedet muligt, så alle kan deltage. Og 
der er også ældre mennesker med, det er bare ikke den overvejende del.  

 

I: Er der så også mange gengangere? Eller er det meget sådan folk der lige skal prøve at 
sådan.. Stikke foden lidt i vandet og sådan ‘åh gud er det noget jeg vil’. Eller er det ofte folk 
der for sådan en.. Hvad kan man sige.. Er der.. Kommer der gengangere på den måde at de 
bliver helt grebet af det? Eller det meget sådan forsigtigt? 

 

R: Ja det gør der. Der er nogle faste inventarer kan man sige, som altid dukker up og som 
altid er der, det er superfedt. Men tit og ofte er det bare helt nye mennesker. Vi har nogle 
følgere, som tager med når vi laver det, gennem facebook gruppe og snart en hjemmeside. 
Og så prøver vi også at engagere, når vi for eksempel tager ud til Hundested, så har vi jo 
snakket med kommunen og prøvet at engagere lokalsamfundet derude også til når vi skal ud 
og lave et engagement. Så derfor kommer der også mange lokale mennesker. Jeg tror lige 
med Hundested var der rigtig mange ældre mennesker, der havde både i havnen, og fordi vi 
ligesom lukker havnen af, kunne de ikke sejle ud, så de var lidt fangede, så de kom til vores 
arrangement i stedet for … Nu kan jeg ikke engang huske hvad du spurgte om...       

 

I: Nej men øhm, det er jo også helt klart en strategi, fordi i rejser rundt, i kunne jo også kun 
lave det i København, men det der med at i tager rundt til forskellige havnebyer og så meget 
ud i landet, så kommer man jo helt klart ud til mange forskellige slags mennesker. 

 

R: Vi prøvede i starten at gøre det rigtig meget i København, men det har bare vist sig 
sindssygt svært at gøre, fordi at Københavns kommune er et bureaukrati uden lige, så det er 
nærmest umuligt at få tilladelse til noget som helst, så vi er faktisk begyndt at holde os lidt 
væk fra København. Vi prøver stadig, vi prøver at få nogle tilladelser igennem så vi kan 
komme ud og dykke i teglholmen, men det er så sindssygt, der er så mange kræfter der 
kæmper imod at man skal få lov til det her i København. Det er vanvittigt, så vi gør det som 
regel andre steder på Sjælland, måske også i Jylland næste år 

 



I: Tror du at folk netop bliver mere motiverede, hvis det er deres lokalområde, altså nå tog 
jeg jo fra København til Hundested, men mine forældre bor i Hillerød, det var derfor jeg var 
sådan: det er jo tæt på, eller hvad man nu siger. 

I: Helt klart en større motivation for at gøre noget for sit eget lokalområde. 

 

R: Jo. Helt klart. Altså, det bliver sådan helt et folkeeje, når man kommer lidt uden for 
København, til sådan noget som Holbæk eller Hundested, så er der sådan nogle 
lokalpatrioter, hedder det. Folk der virkelig elsker deres hjemegn, og når de ser der kommer 
nogen og rent faktisk vil gøre noget, så bliver det sådan noget, ja det vil vi bare godt bakke 
op om og vi skal gøre hvad vi kan for at få Hundested til at se endnu flottere ud eller 
Halsnæs kommune, som det hedder, til at se endnu bedre ud. Jo mindre stederne jo er, jo 
flere lokalpatrioter findes der sådan set. 

 

I: Det er jo meget fedt, normalt er det måske eller svært at nå ud til sådan nogen med 
kampagner og sådan... 

 

R: Ja, ja, helt klart 

 

I: hvad føler i så er det sværeste ved at få folk til at blive motiverede, hvad er det der er den 
største udfordring i jeres arbejde? 

 

R: Jeg synes vi har mange udfordringer, men lige med det med at engagere folk, det kommer 
meget an på dagen, det kommer an på hvornår det bliver lagt, i forbindelse med en eller 
anden form for mærkedag, så er folk mega engagerede. Bliver det langt en helt normal dag, 
er det meget blandet med hvad det er vi ser, så sådan nogle mærkedage, hvor folk allerede 
lidt har sat deres weekend af, det hjælper helt klart på det. Det afhænger også rigtig meget 
af vejret kan jeg se, vi får ikke særligt mange dykkere, hvis det ser dårligt ud, eller folk der 
kommer ud, hvis det stormer og regner, så det har også rigtig meget at sige desværre. 

Jeg tror jeg har svært ved at sætte nøgagtigt ord på hvad vi sådan.. [ser som vores største 
udfordring] Ja noget mere konkret end det. Vi prøver bare at komme ud til rigtig rigtig 
mange mennesker, kan man sige, det kan også være platformen vi prøver at henvende os 
på, kan være svært ik. Hvis de lokale medier ikke vil skrive om os eller, det har de så 
heldigvis ville ind til videre. Men ja, så det er sådan en god blanding, hvis det var svar nok på 
jeres spørgsmål. 

 

I: Ja! Det er også derfor vi tænker nu på alle de her udfordringer, hvad er ønskescenariet for 
Os Om Havet? Hvad er drømmen? 

 



R: At vi ikke behøver at være der længere, at der ikke er noget at hente op alligevel. Det er 
ønskescenariet. Det ku’ man sige, hvis der ikke er behov for os længere, så har vi gjort det vi 
sku’. Men vores realistiske må er jo at vi bliver endnu større og vi kommer ud til mange flere 
mennesker, vi bliver sådan en gruppe, som man begynder at snakke om: “nåår ja det kende 
vi faktisk godt, vi ved også godt hvad i står for”. Vi bliver mere anerkendte, tror jeg, vil vi 
rigtig gerne. Ikke af nogen linsehungrende årsag, egentlig bare fordi jo flere der kender til 
problematikken, jo flere der har været ude på et event med os. 

 

I: Kunne i også tænke jer at brede ud over Danmarks grænser? 

 

R: Ja, det kunne være så fantastisk, lige nu er der nogle problemer administrativt, fordi vi 
alle sammen sidder og laver noget andet, det her er jo frivilligt og det tager rigtig meget tid. 
Så hvis det kunne blive selvkørende uden vi skulle lægge alt vores tid i det, så ville det være 
fantastisk, hvis det bare kunne være en organisation der bare kørte dig selv. Hvis en af os er 
syge en eller anden dag, så ser det ikke særlig godt ud. Måske gøre det til et koncept, som 
man så kan starte op i andre lande, ku’ være rigtig fedt, og faktisk en ting som vi er begyndt 
at snakke lidt om, men ikke rigtigt endnu, fordi vi ikke føler vi har etableret os nok i Danmark 
til at kunne starte konceptet. Set det her rulle internationalt, ville jo være fantastisk. “us 
about the ocean” lyder ikke lige så fedt som “os om havet”, synes jeg. Vi skal også have 
fundet på en eller anden international titel tror jeg. 

 

I: Uden bare at være kritisk. Kan i ikke være bange for at det bare bliver sådan en 
symptombehandling i har gang i. En ting er at fjerne affald og lave cleanup, man skal jo 
ligesom... 

 

I: Komme til roden af problemet. 

 

I: Ja lige præcis! Hvad tænker du om det. Det er vel egentlig også det i gerne vil. 

 

R: Det er jo egentlig der vi opererer aller mest, jeg synes virkelig vi prøver at være 
præventive, på den måde at snakker med folk, snakker om problematikker, vi har lavet 
foredrag med børnehaver, vi manipulerer dem også når de er helt små faktisk. Vi prøver 
egentlig, fokus ligger ikke i det vi henter op, det er den oplevelse folk får og den tanke om og 
respekt for sådan noget som affaldssortering, “du skal ikke bare smide dit skrald” og “ok jeg 
har faktisk været til det her event i Hundested, der var faktisk meget” “jeg har stået og 
sorteret skrald med mine egne hænder”, “så tager jeg sgu lige med fra stranden hvis jeg 
tager en tur”. 

Vi prøver at ændre folks vaner og adfærd, med det vi gør. Og ikke bare stå nede for enden af 
floden og samle det op der kommer, men gå op og sørge for at det der bliver kastet i 
ligesom bliver stoppet. 



 

I: Ja, ændrer på samfundet og vores normer og forhold til plastik. 

 

R: Helt klart, og vi prøver også at lave sådan en affaldsdatabase, som vi rigtig gerne vil vise, 
vi er jo alle sammen biologer, så vi vil jo lave noget statistik på det, som vi kan give til 
kommunerne, sådan: prøv og se her i har sgu et problem med plastikaffald, det kunne være 
i skulle overveje noget mere fokus på jeres plastiksorteringer eller noget i den stil. Det er 
også en af vores mål. Det at have noget helt konkret, nogle tal der viser et eller andet, fordi 
vi nu har det det her produkt, hvor vi rent faktisk står og sorterer det og måler det. 

 

I: Det er også bare fedt at have sådan nogle hardcore date, som man kan gå ud og vise. 

 

R: Ja, altså ja vi prøver. Altså du kan altid gøre det mere specifikt, med fordelinger og 
indsamlinger og sådan noget. Men jeg synes egentlig vi har fundet et system der er godt nu, 
uden at det er for specifikt på mange punkter sorteringsmæssigt. 

 

I: [tænker og mumler om de har flere spørgsmål] 

 

I: Vi har i hvert fald fået bekræftet en masse tanker om hvordan, hvad det er i gerne vil og 
sådan. Det er i hvert fald helt vildt fedt med den tilgang i har til det med at det ikke skal 
være en skræmmekampagne, men det handler om at skabe et fællesskab og en fælles 
kærlighed for jorden og havet. 

 

R: Præcis. Bare gøre folk bevidste omkring det og gøre folk interesserede i det. Vi prøver jo 
meget at formidle ikke kun om affald, men også om dyr. Altså, hvad det går ud over. Gøre 
det interessant for folk, det er derfor vi har samarbejdet meget med Alexander fra den 
dyriske time, som kommer med et lidt sjovere formidlingsvinkel på det. Det er det man 
bruger i conservation, så kalder man det flagskibsarter, som er sådan nogle søde arter, som 
søhesten for eksempel, som man bruger skræmmebilleder om, så man er sådan aww det er 
også synd for søhesten, det skal vi altså ikke gøre. Det er lidt svære for os, vi har torsken og 
silden og sådan noget, ved ikke om i har nogle forhold til det, men vi prøver i hvert fald på 
en eller anden måde med Alexander, og det er skidegodt, synes jeg. 

 

I: Jeg tror faktisk ikke vi har mere.. 

 

 

 


