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Oppdragsbeskrivelse: 

Senter mot marin forsøpling (Marfo) vil gjennom denne 

utredningen samle og tilgjengeliggjøre nyere kunnskap om 

plastforsøpling (definert som plaststoff som inneholder 

syntetiske, bearbeide eller blandede polymerer i 

størrelsesorden fem millimeter og større) fra fiskeri- og 

havbruksnæringen. Formålet med utredningen er å formidle 

kunnskapsstatus. Oppdraget omfatter både direkte utslipp 

som avkapp og tapte redskaper og indirekte utslipp av 

makroplast gjennom at gjenstander slites i mindre deler. 

Videre vil Marfo samle og presentere en oversikt over 

relevante utførte, pågående og planlagte prosjekter som 

inkluderer forebyggende tiltak og effekten av disse tiltakene. 

Med økende satsning innen fagområdet marin forsøpling er 

det behov for en oversikt over kvalitetssikret kunnskap som 

gir mulighet for erfaringsoverføringer på tvers av næringer. 

Denne oversikten vil bidra til å sikre nødvendig fremgang og 

kvalitet på fremtidig arbeid for å nå målet om et rent hav. 
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Sammendrag 

I denne rapporten presenteres en oversikt over kunnskapsstatus om utslipp av makroplast fra fiskeri 

og havbruk, samt en vurdering av forebyggende tiltak mot utslipp av marin forsøpling fra næringene. 

Studien omfatter havområdene OSPAR I (Grønlandshavet, Norskehavet, Barentshavet, Kvitsjøen) og 

OSPAR II (Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat, Den engelske kanal) i Nord-Europa og Arktis. Rapporten 

er basert på en grundig kunnskapsinnhenting i form av en systematisk gjennomgang av vitenskapelig 

litteratur og relevante rapporter og en systematisk kartlegging av relevante prosjekter og initiativer 

med forebyggende effekt mot forsøpling fra fiskeri og havbruk.  

Kunnskapen om marin forsøpling fra fiskeri og havbruk i områdene OSPAR I og II er fragmentert og 

mangelfull på flere områder. Metoder for datainnsamling anbefales standardisert og harmonisert for å 

kunne sammenlignes og for å gi gode estimat på mengde, kilde, årsak og alder av søppelgjenstander i 

naturen.  

Vi vet mer om forsøpling fra fiskerinæringen enn fra havbruk, selv om begge næringer bidrar til 

forsøpling av makroplast. For noen gjenstander, for eksempel tau, er det vanskelig å vite om de 

stammer fra fiskeri eller havbruk, noe som medfører at flere havbruksrelaterte gjenstander kan bli 

registrert som fiskerirelaterte.  

Det eksisterer omfattende internasjonale rammeverk og konvensjoner for å forebygge marin forsøpling 

fra fiskeri- og havbruksnæringen og disse er integrert i norske myndigheters strategier og 

handlingsplaner. Regionalt er Norge omfattet av OSPAR-handlingsplanen som ble avsluttet i juni 

2021. Evalueringen av planens påvirkning og effektivitet er nylig publisert, og peker på at mange av de 

foreslåtte tiltakene ikke er gjennomført i de fleste OSPAR-landene. Arktisk handlingsplan mot marin 

forsøpling er nylig vedtatt av Arktisk råd, og iverksetting av tiltak vil også være relevant å følge med på 

fremover. 

Det er kartlagt enkeltprosjekter som inkluderer forebyggende tiltak mot marin forsøpling fra fiskeri og 

havbruk i regi av ulike sektorer. En stor del av prosjektene som er kartlagt omhandler opplæring og 

bevisstgjøring. Samtidig er det en betydelig prosjektaktivitet innen politikkutforming, utvikling av 

havnemottak og gjenvinningsløsninger, kunnskapsinnhenting om årsaker til forsøpling, samt 

forebyggende tiltak basert på produktutvikling og forbedret driftsrutiner i næringen. Utvikling av 

infrastruktur for avfallsmottak og sirkulære verdikjeder vil kreve vesentlige investeringer. Slike 

investeringer vil kunne finansieres gjennom innføring av nye lovpålagte ordninger for avfallsmottak i 

havn og produsentansvar. Tiltak rettet mot utvikling av nye nedbrytbare materialer i redskaper vil 

kreve flere år med videre forskning. Det finnes en rekke eksempler på beste praksis for håndtering av 

avfall i fiskeri og havbruk, og en standard er under utvikling. Nasjonale og internasjonale myndigheter 

arbeider for å få på plass bedre merking av redskaper, noe som trolig vil føre til en økt utvikling 

innenfor dette området. Fiskeridirektoratet varsler økt tilsyn og opprydding etter avsluttet drift av 

oppdrettslokaliteter. 

Tiltakene som gjennomføres er i stor grad forenelig med det som anbefales i offentlige 

handlingsplaner og rammeverk, men flere tiltaksområder er fortsatt i en utviklingsfase og vil først gi 

forebyggende effekt om flere år. Fiskeridirektoratet har nylig lansert en handlingsplan mot marin 

forsøpling som vurderes å inneholde gode tiltak og være et godt virkemiddel for å forebygge og følge 

opp det videre arbeidet mot marin forsøpling fra fiskeri og havbruk.  
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn og mål 

På bestilling fra Senter mot marin forsøpling (Marfo), har SALT og Nordlandsforskning utarbeidet en 

rapport som skal gi oversikt over kunnskapsstatus for utslipp av makroplast fra sjøbaserte kilder1 

(fiskeri og havbruk), beskrive forebyggende tiltak og vurdere effektene av disse. Rapportens hovedmål 

er å: 

• Samle nyere vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om utslipp av makroplast fra fiskeri og 

havbruk og beskrive kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. 

• Gi en oversikt over og status for prosjekter som handler om forebyggende tiltak for å redusere 

utslipp av makroplast fra fiskeri og havbruk. Vurdere og beskrive bruksområde og effekten av 

disse tiltakene. 

Rapporten består av en systematisk litteraturgjennomgang og en systematisk kartlegging av 

forebyggende tiltak i relevante rammeverk, handlingsplaner, programmer og prosjekter fra de senere 

år innenfor den geografiske rammen Nord-Europa og Arktis, definert som havområdene OSPAR I og 

OSPAR II (se Figur 1). Informasjonen er analysert for å utarbeide en oppdatert kunnskapsstatus om 

utslipp av makroplast fra fiskeri- og havbruksnæringen. Videre har vi gjennomført en vurdering av 

effekten av ulike forebyggende tiltak. Rapporten beskriver hva vi vet om kilde og årsak til utslippene av 

marin forsøpling fra fiskeri og havbruk. Kartleggingen beskriver hvilke typer forebyggende tiltak som 

finnes, hvem som driver dem, og hvilke deler av næringen de er rettet mot. Enkelte prosjekter og tiltak 

sees opp mot overordnete globale og regionale rammeverk og konvensjoner, og effektene og videre 

behov diskuteres sammen med anbefalinger for forvaltning i Norge.  

1.2 Metoder og avgrensninger 

1.2.1 Litteraturstudie 

Datagrunnlaget for litteraturstudiet består av 26 vitenskapelige artikler og 25 rapporter. Ulike metoder 

ble brukt for å identifisere relevante vitenskapelige artikler og offentlig tilgjengelige rapporter.  

Artikkelsøk. Før artikkelsøket kunne starte var det nødvendig med avklaringer rundt geografisk 

område, tidsperiode og viktige begreper. Dette ble gjort i første fase av artikkelsøket: «Identifisere 

nøkkelbegreper og gjennomføre søk i relevante databaser». Det geografiske området relevant for 

søket ble i samråd med oppdragsgiver avgrenset til område I og II i OSPAR sin klassifisering (Figur 

1).   

Følgende begreper er brukt i artikkelsøket på Web of Science: 

(topic) plastic* NOT microplastic* or litter OR waste OR pollution OR debris AND (topic) *fisher* OR 

aquaculture* or marine AND (topic) "North Sea" OR Barents OR Norway OR "North Atlantic Ocean" 

OR "Norwegian sea" OR Skagerrak OR Nordic or Arctic AND (year published) 2016-2021  

Tilsvarende søk, men på russisk, ble gjennomført i Google Scholar for å inkludere studier som er 

publisert kun på russisk om marin forsøpling i Arktis. Den eneste forskjellen var avgrensning av det 

geografiske området til den russiske delen av OSPAR-område I. Søket ble begrenset til de perioden 

2016 – 2021 (til og med juni), og det antas at perioden dekker oppdatert og relevant informasjon. 

Innledende søk viste at denne tidsperioden ville inneholde et rikholdig utvalg av publiserte artikler, og 
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eldre litteratur vil i stor grad bli dekket i referansene til nyere litteratur. Søket i Web of Science ga i 

utgangspunktet 736 treff. Etter en innledende gjennomgang av titler ble antallet redusert til 64 artikler 

som ble screenet ved å lese oppsummeringer («abstrakt»). Dette medførte en ytterligere reduksjon i 

utvalget ned til 30 artikler fra Web of Science og fem artikler fra Google Scholar. I tillegg bidro sjekk av 

referanser («snowballing») med ytterligere seks artikler. Til sammen ble 41 vitenskapelige artikler 

gjennomgått hvorav 26 var relevante for videre analyse.  

  

 

Figur. 1. Ospar-områder I-V. Denne rapporten dekker studier som beskriver område I og II. Kilde: 
OSPAR Commission.  

 

Rapporter: Litteratursøket inkluderte også rapporter som ikke er fagfellevurdert. For å fokusere på 

norske forhold og begrense utvalget av rapporter, ble det besluttet å gjennomgå rapporter fra noen 

sentrale aktører som arbeider med marin forsøpling. Aktørene ble gruppert i «myndigheter» og 

«næringsaktører». I tillegg ble kategorien «forsknings- og kompetanseorganisasjoner» inkludert for å 

få med rapporter som ikke ble fanget opp gjennom de to første kategoriene. Disse rapportene fra 

forsknings- og kompetanseorganisasjoner inkluderer data fra folkeforskning som ble samlet i regi av 

Hold Norge Rent, OSPAR, Lofoten Avfallsselskap. Valget av aktører ble gjort etter innledende søk, 

hvor vi kartla hvilke aktører som faktisk hadde publisert rapporter om marin forsøpling fra fiskeri og 

havbruk (Tabell 1). 

Tabell 1. Aktører i Norge valgt ut til litteratursøk etter publiserte rapporter uten fagfellevurdering. 

Myndigheter  Næringsaktører  Forsknings- og 

kompetanseorganisasjoner  

Miljødirektoratet/ 

Fiskeridirektoratet  

FHF  Niva  

Mepex 

Nordisk Råd  Handelens 

Miljøfond  

Norsk Polarinstitutt  

Norce 

Arktisk Råd    SALT  

Sintef 

 

I 

II 
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Det ble testet ulike søk etter rapporter. Den opprinnelige planen var å søke i Oria, en søketjeneste 

som katalogiserer alt materiale tilgjengelig i norske universitetsbibliotek, samt et stort antall 

elektroniske publikasjoner. Søk på «hav» og «plast» i Oria ga 108 treff, men bare ett av disse var 

relevant. Derfor valgte vi å supplere dette søket med et søk i Google Scholar. Søket i Google Scholar 

ble gjort med søkestrengen ‘plast+hav+Norge’, noe som ga 569 resultater. Til sammen ble 25 

rapporter inkludert i analysen. Flere av disse overlappet med rapportene identifisert hos aktørene i 

Tabell 1. Overlapp mellom søk i Google Scholar og rapporter fra utvalgte aktører tyder på at søkene 

samlet ringer inn forskningsfeltet på en hensiktsmessig måte. Samtidig viser det hvorfor søk i 

databaser alene ikke vil gi et fullstendig bilde av den kunnskapen som finnes i rapporter. Formålet 

med rapportutvalget var å hente inn mer data om norske forhold og derfor beskrives OSPAR-område I 

mer detaljert i påfølgende kapitler.   

1.2.2 Kartlegging av aktører, prosjekter og tiltak 

For å identifisere og beskrive relevante prosjekter og forebyggende tiltak mot forsøpling av makroplast 

fra fiskeri- og havbruk ble det i første omgang gjennomført en systematisk kartlegging av aktører i 

utvalgte land (Norge, Storbritannia, Danmark, Nederland, Russland, Island, Sverige) innenfor de 

geografiske rammene for denne studien. Relevante organisasjoner fra ulike sektorer (Tabell 2) ble 

identifisert via nettsøk og tips fra kontaktpersoner. Organisasjonenes relevans er basert på deres 

tilknytning til fiskeri- og havbruksnæringen, eller deres myndighet over næringer eller marint miljø 

innenfor det studerte området. I Norge ble også et utvalg av produsenter og brukere av utstyr til 

fiskeri- og havbruksnæringen kontaktet, noe som ikke ble prioritert i øvrige land. 

Relevante handlingsplaner, prosjekter og tiltak gjennomført av hver av disse aktørene ble kartlagt. 

Informasjon om relevante prosjekter og tiltak ble innhentet fra totalt 52 organisasjoner via direkte 

dialog eller fra offentlig informasjon på nettsider. Totalt ble 103 organisasjoner kontaktet, hvorav 52 

har respondert. 

  

Tabell 2. Antall kontakter per organisasjon og sektor for kartlegging av relevante prosjekter. 

Sektor 
Antall 
besvart 

Antall 
kontaktet 

Akademia eller forskningsinstitutter 9 19 

Ikke-statlig interesse-/bransjeorganisasjon 17 32 

Mellomstatlig organisasjon 3 3 

Offentlig aktør 14 27 

Næringsaktør – fiskeri & havbruk  3 3 

Næringsaktør – generell 3 5 

Næringsaktør – havbruk  1 5 

Næringsaktør – fiskeri 2 9 

Totalt 52 103 

 

Tiltak direkte koblet til lovpålagte ordninger er som hovedregel ikke inkludert i kartleggingen av 

enkeltprosjekter. Utredninger av planlagte lovpålagte ordninger er i noen tilfeller tatt med da de bidrar 

med verdifull kunnskap, og kan ha en effekt utover den lovpålagte ordningen. Flere viktige 

internasjonale konvensjoner og regionale handlingsplaner er ikke direkte lovpålagte, men fungerer 

veiledende for politikkutforming og handlinger i næringen, og er derfor beskrevet overordnet. 

Rene oppryddingsprosjekter i strandsonen, havoverflaten eller på havbunnen er ikke inkludert i 

kartleggingen, med unntak av oppryddingsprosjekter som skjer som en del av ordinær fiskeriaktivitet, 
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f.eks. gjennom ordningen «Fishing for Litter». Vi anerkjenner at opprydding av havbunn har en en 

forebyggende effekt mot tap av fiskeriredskaper ved at risikoen for at utstyr setter seg fast på bunn 

minsker og at all rydding av marin forsøpling har kan lede til bevisstgjøring og eventuell atferdsendring 

hos de som deltar i oppryddingen.  

Innhentet informasjon om relevante prosjekter og tiltak er kategorisert ut fra prosjekteier og partnere, 

finansieringskilde, start- og sluttår, prosjektets formål og relevant informasjon om tiltak mot forsøpling. 

Prosjekter og tiltak er videre delt opp i kategoriene «Politikkutforming», «Forskning og Utvikling 

(Fiskeri/Havbruk/Generell)», «Drift (Fiskeri/Havbruk)», «Utdannelse og bevisstgjøring», «Opprydding», 

«Avfallshåndtering». Disse kategoriene blir beskrevet nærmere i Vedlegg B – Kategorisering av 

kartlagte prosjekters primære formål ut fra deres primære hensikt. 

  

1.2.3 Vurdering av tiltakseffekt 

Prosjektene som er identifisert som forebyggende mot utslipp av makroplast fra fiskeri og havbruk er 

beskrevet ut fra bruksområde og type effekt. For å fremheve de prosjektene som viser et særlig 

potensial til å ha god effekt, er det gjort en enkel effektvurdering. Kategorien «God effekt» er brukt på 

prosjekter som: 

• Har et bruksområde som er tydelig koblet til prioriterte tiltaksområder fremhevet i nasjonale 

og regionale handlingsplaner, f.eks. Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling 

(se kapittel 3.1).  

• Før til konkrete, gjennomførbare tiltak rettet mot fiskeri eller havbruk. 

• Er utviklet i etablerte fagmiljøer og/eller i samarbeid med næringen.  

Hvis tiltakene ventes å gi, eller allerede har gitt, direkte effekter (forebygget forsøpling) er terskelen 

lavere for å vurdere effekten som god. Eksempel på en direkte forebyggende effekt er når fiskere tar 

med bifangst av marin forsøpling under ordinær drift, f.eks. gjennom ordningen «Fishing for Litter». 

For tiltak som ventes å gi, eller allerede har gitt, indirekte effekter for å forebygge forsøpling er 

terskelen høyere for å vurdere effekten som god da faktisk forebygging avhenger av et mellomledd 

med gjennomføringsevne. Et eksempel på indirekte effekt som vil kunne vurderes som god er 

velfungerende innsamlingsordninger for kasserte fiskeredskaper, f.eks. ordningen «Fiskereturen» i 

Sverige. 

Kategorien «Begrenset effekt» er brukt på prosjekter som er vurdert til i mindre grad å bidra til å 

forebygge forsøpling fra fiskeri og havbruk, og/eller som er vurdert å ha en lavere grad av 

gjennomførbarhet. Dette vil kunne dreie seg om forsknings- og utviklingsprosjekter der kunnskap og 

resultater vil kunne føre til forebygging i et senere ledd, eller veiledende dokumenter og 

kommunikasjonstiltak som kan ha potensial til å påvirke næringsaktørene på sikt. 

For å synliggjøre graden av sikkerhet til effektvurderingene, er det utviklet en enkel «trafikklysmodell» 

basert på om prosjekter er gjennomført, pågående eller planlagt. I tillegg vurderes det om prosjekter 

har en allerede påvist forebyggende effekt mot forsøpling, eller om effekten er vurdert som sannsynlig 

(ikke påvist) eller usikker. Fargen på trafikklyset angir graden av sikkerhet i vurderingen, mens selve 

vurderingen av tiltakenes effekt framgår av den skriftlige beskrivelsen av hvert enkelt tiltak (se Tabell 3 

og vedlegg C), og er angitt med benevnelsene «God effekt» og «Begrenset effekt» som beskrevet 

over. 
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Tabell 3. Trafikklysmodell viser hvilken grad av sikkerhet det er mulig å vurdere prosjektenes 

forebyggende effekt mot forsøpling. Det gjøres en vurdering av faktorene informasjonsgrunnlag 

og om effekten er påvist, vurdert som sannsynlig eller usikker. Grønt lys indikerer høy grad av 

sikkerhet i vurdering, mens gult og rødt indikerer økende grad av usikkerhet. Sort lys indikerer at 

en vurdering ikke er blitt gjort da disse prosjektene ikke er påbegynt.  

 

Prosjekter kategorisertes også ut fra den geografiske rammen de gjennomføres i. «Lokale prosjekter» 

er begrenset til mindre geografiske områder innad i et land, f.eks. en kommune eller et definert 

område av en kyst. «Nasjonale» prosjekter er prosjekter som gjennomføres i et land, men som ikke er 

begrenset til et lokalt område av landet. «Multinasjonale» prosjekter omfatter regionalt samarbeid og 

globale internasjonale konstellasjoner og organisasjoner.   
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2 Kunnskapsstatus 

I dette kapitelet beskriver vi typer av makroplastutslipp fra fiskeri og havbruk med basis i litteraturen. 

Vi gir deretter en oversikt over mulige årsaker til utslipp og beskriver både menneskelige (direkte) og 

naturlige (indirekte) årsaker. Videre presenteres mengde og distribusjon av marin forsøpling i 

studieområdene OSPAR I og II med hovedvekt på norske forhold. Det gis en kortfattet beskrivelse av 

sammenhengen mellom distribusjon av marin forsøpling og fiskeri- og havbruksaktivitet, og 

akkumuleringsmønster av marint avfall. Avslutningsvis oppsummerer vi hovedfunnene og beskriver 

kunnskapsbehov.  

2.1 Fiskeri og havbruk i studieområdet 

Det brukes forskjellige typer redskap og utstyr i fiskeri- og havbruk i studieområdet. Figur 2 viser all 

fiskeri- og havbruksaktivitet registrert av Fiskeridirektoratet i Norge (1163 havbrukslokaliteter i 2020). 

Utstyr og redskap i disse næringene er laget av ulike materialer (inkludert flere typer av plast), med 

varierende grad av oppdrift. Plast som flyter er den dominerende materialtypen i gjenstander som er 

funnet på strender (Falk-Andersson et al., 2019; OSPAR, 2020). For eksempel er deler av garn og tau 

som blir funnet på strender laget av polyetylen, noe som gir nettet flyteevne. Garn som er laget av 

nylon synker (Falk-Andersson et al., 2019).  

 

 Figur 2. Fiskeriaktivitet (2011- oktober 2021) per redskapstype (ulike farger) og godkjente 
lokaliteter for å drive akvakultur registrert i Akvakulturregisteret (røde prikker).  Kilde: Kart i 
Fiskeridirektoratet. 
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Fiskeredskaper kan deles i to kategorier: passive og aktive. Passive redskaper er fiskeredskaper 

fisken må oppsøke for å bli fanget i, som snøre, garn, ruser, teiner og line, mens aktive redskaper som 

not, trål og snurrevad oppsøker fisk og fiskestimer. Mens trål og snurrevad blir aktivt dratt frem 

gjennom sjøen av fiskefartøyet, er flere av de passive redskapene «faststående». Det vil si at de 

etterlates i havet mens de fisker. Passive og faststående redskaper som garn, teiner, ruser og liner 

brukes primært (men ikke eksklusivt) av kystflåten. 

Klyngen Clean Nordic Oceans (CNO) har, basert på generell kunnskap og erfaring, utarbeidet en 

modell som vurderer risiko for tap av fiskeutstyr, risiko for spøkelsesfiske etter tap, og vurdering av 

risiko for at tapt utstyr bidrar til at nytt utstyr setter seg fast og går tapt (Nordic Council of Ministers, 

2020) (Figur 3). Garnfiske fremstår i denne modellen som den utstyrstypen med høyest risiko på alle 

tre områdene. Teiner og ruser har særlig høy risiko for tap og spøkelsesfiske, mens allerede tapt garn, 

tråler, snurrevad og ringnot har relativt høy risiko for å bidra til at nytt utstyr går tapt. Risikomodellen til 

CNO er ikke kun basert på kvantitative og objektive datagrunnlag, men kan likevel fungere som en 

pekepinn på hvordan prioritering av tiltak bør rettes mot de redskapstypene med størst risiko for tap av 

utstyr. 

 

 

Figur 3. Grafisk fremstilling av risikomodell presentert i hovedrapporten fra Clean Nordic Ocean. 

 

Det brukes ulike metoder2 for å kartlegge, klassifisere og kvantifisere marint avfall i havmiljøet (på 

havbunn, i vannmassene og på havoverflate), og i strandsonen. En generalisering av resultater er 

derfor ikke mulig med eksisterende datagrunnlag. I stedet oppsummeres resultatene i form av en 

tabell i hvert delkapittel.  

 

2 Vedlegg A gir en oversikt over metoder og datasett i forskjellige prosjekter, programmer og aksjoner som gir informasjon om kilde, type og mengde av 

makroplast i strandsonen, på havoverflaten, i vannmassen og på havbunnen (se også Havas, Falk-Andersson, Jacob, Larsen Haarr, & Standal, 2018 ). 
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Gjennomgåtte studier har ulikt geografisk omfang og dekker ulike tidsperioder. Mens noen studier 

presenterer funn fra en eller flere strender, dekker andre studier store områder (havbunn, vannmasser 

og havoverflate). Det er stor sannsynlighet for at mesteparten av plastsøppelet befinner seg på 

havbunnen og bare en liten andel på strender og på overflaten. I Nordsjøen har for eksempel 

søppeltettheten på havbunnen vist seg å være omtrent 40 ganger høyere enn på havoverflaten 

(Gutow et al., 2018). Samtidig eksisterer det mer kunnskap og data om søppel som finnes i 

strandsonen (kilde, årsak, mengde og alder) enn på havbunnen (Haarr et al., 2019). Plast som flyter 

er en dominerende materialtype i gjenstander som er funnet på strender. Fordi man har mest 

kunnskap om søppel i strandsonen, vil ting som flyter godt og er bestandig, være overrepresentert i 

dataene i forhold til utslipp. Fiskeredskaper har i stor grad disse egenskapene  (Haarr et al., 2019), og 

det må antas at dette også gjelder for en del havbruksrelaterte materialer. 

Datagrunnlaget fra ulike studier er ikke godt nok til å si hvor stor andel av marin forsøpling som 

stammer fra sjøbaserte kilder. Det finnes ikke datagrunnlag for å estimere med høy grad av sikkerhet 

hvor mye makroplast fra sjøbaserte kilder som totalt finnes i studieområdet. En studie fra Island 

konkluderer med at det genereres ett kilo plastavfall for hvert tonn fanget fisk (Sundt et al., 2018, p. 

55). I følge Deshpande, Philis, Brattebø, and Fet (2020), havner 380 ± 104 tonn avfall fra norske 

fiskere i det marine miljø hvert år, hvorav 308 tonn aldri blir plukket opp. Det betyr at ca. 4000 tonn 

fiskerirelatert avfall har blitt akkumulert i havet siden 2007 (ibid). 

2.2 Type utslipp fra fiskeri- og havbruk 

I dette delkapittelet beskrives først hvilke typer av søppel som stammer fra fiskeri, og deretter havbruk. 

Diskusjonen om flyteegenskapene til makroplast fra sjøbaserte kilder handler om hvor ulike typer av 

plastgjenstander ender opp. Vi har derfor valgt å beskrive makroplast som ender opp i strandsoner 

separat fra makroplast som befinner seg i marint miljø (havbunn, vannmasser og havoverflate). I 

tillegg beskriver vi andre typer av søppel med kobling til fiskeri, siden eksisterende praksis for 

kategorisering av fiskeri- og havbruksavfall ikke dekker alt søppel som stammer fra fiskerfartøy eller 

oppdrettsanlegg. Resultatene er oppsummert i Tabell 4 og er også diskutert i sammenheng med 

fiskefelt og redskapstyper i seksjon 2.4.3 Distribusjonsmønster.  

2.2.1 Utslipp fra fiskerinæringen 

2.2.1.1 Strandsonen  

Den mest praktiske måten å hente informasjon om marin forsøpling på, er gjennom å analysere 

strandsøppel (Haarr et al., 2019). Stranddataene viser den delen av søppelet som flyter. Derfor er det 

fortsatt usikkert om tilgjengelige data fra strandryddeaksjoner er representative for større geografiske 

områder og gir en god indikasjon på kilder.  

Fiskerirelatert avfall er funnet i ulike strandsoner i studieområdet. I OSPAR område II er fiskeri en kilde 

til strandsøppel i flere land som har strandsone mot Nordsjøen. Unger og Harrison (2016) 

oppsummerer rådata av registrert marint avfall på 1023 strender i Storbritannia i perioden 1999-2007 

og viser betydelig relasjon mellom fiskeriaktivitet og avfall funnet på strender. Fiskerirelatert 

strandsøppel inkluderer fiskekasser, flottører og deler av garn og tauverk (ibid). Slike fiskerirelaterte 

gjenstander og diverse fiskeutstyr er også funnet på tyske strender i perioden 1991-2016 (Schöneich-

Argent et al., 2019). 

Videre viser data fra strandrydding i Norge til forskjellige typer av fiskerirelatert søppel hvor avkappet 

tau utgjør en stor andel (Mepex, 2020). Resultater av studier som er gjennomført på strender i 

Oslofjorden, på Akerøya og Nordre Langåra (Bråte, Hansen, Eidsvoll, Moe, & Buenaventura, 2019), 

tyder på at «labbetuss/slitematter», snører, liner, tau og avkapp fra fiskegarn er de vanligste kildene til 

fiskerirelatert søppel. Det ble også funnet utenlandske fiskekasser. På Jærkysten i Rogaland var tau 

under 50 cm den vanligst forekommende gjenstandstypen registrert under perioden 2018-2020  
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(Haave & Bastesen, 2021). Detaljerte registreringer og kategorisering av strandsøppel er også 

gjennomført på ulike strender i Nord-Norge, et område med betydelig fiskeriaktivitet. I Lofoten 

dominerer fiskerirelatert søppel målt i vekt på strender på Valberg og Røst, mens taubiter utgjorde en 

stor andel både i antall og vekt på Vikten (Falk-Andersson, Olaussen, & Macintyre, 2018). Også i 

Tromsø dominerer avfall fra fiskeri i vekt og avkapp i antall (ibid). En annen studie fra Tromsøregionen 

spesifiserer at fiskerirelatert søppel (avkapp og vanlige tau, bøyer og flottører, nett med opprinnelse 

fra trål og snurrevad, samt flytekuler til snurrevad, fiskekasser og pakkebånd) er funnet på 

«yttersiden», mens industrirelatert søppel dominerer på «innersiden» (Roland & Drægni, 2019). 

Tilsvarende funn er også gjort mellom ytter- og innersida av Lofoten som tyder på noe høyere andelen 

av fiskerirelatert søppel på yttersiden (Haarr et al., 2019). I Finnmark står avkappet tau for 50 prosent 

av registrert søppel, målt i antall. Fiskerirelatert søppel og tau utgjør den nest største kategorien målt i 

vekt (Falk-Andersson, Olaussen, et al., 2018). Oppsummert viser studier fra Norge at avkapp og 

taubiter utgjør en stor andel av søpla både i antall, og på noen strender i vekt, og at andelen av 

fiskerirelatert avfall kan være høyere på «yttersiden».  

Søppel analysert på Svalbard har store likheter med det fra Nord-Norge. Fiskerirelatert søppel er den 

største kilden til marin forsøpling på Svalbard, både i antall gjenstander og i vekt (Falk-Andersson et 

al., 2019). De fleste notseksjonene som ble funnet og analysert stammer fra reke- og bunntråling, 

brukt av både norske og russiske fiskere. De fleste identifiserte fiskeredskapene på Svalbard stammer 

fra trålere (Nashoug, 2017 sitert i Hallanger & Gabrielsen, 2018).  

For å si noe om alderen til strandsøppel kan det undersøkes hvor degradert eller begrodd gjenstanden 

er (Weslawski & Kotwicki, 2018). De gjenstandene som er funnet på Prins Karls Forland, Svalbard 

(garn, tau, bøyer osv.), var ikke begrodd, noe som tyder på kort forflytting i havet eller nærhet til 

fiskeriaktiviteter (ibid.). Siden all dumping av industriavfall i havet  er forbudt etter 1991, kan funn av 

yngre gjenstander si noe om avfallshåndtering i de marine næringene og hva man bør fokusere på i 

forhold til forebyggende tiltak (Falk-Andersson et al., 2019). 

 

2.2.1.2 Havmiljø (havbunn, vannmasser og havoverflate) 

De fleste studiene beskriver kilde og type avfall fra sjøbaserte kilder i strandsonen, mens færre studier 

beskriver søppel som finnes i havmiljøet. Samtidig kan de eksisterende undersøkelsene av marin 

forsøpling i havmiljø og fra opprydningsaksjoner (f.eks MAREANO, HAUSGARTEN observatoriet, 

Fishing for Litter, Fiskeridirektoratets oppryddingstokt ) gi informasjon om kilder til marin forsøpling, og 

kan brukes for å vise trender over tid (Haarr et al., 2019).  

Studiene som er gjennomført i Nordsjøen og undersøkelser av mengde og type marin forsøpling på 

havbunnen (Gutow et al., 2018; Kammann, Aust, Bahl, & Lang, 2018), dokumenterer dominansen av 

fiskerirelatert avfall, som for eksempel fiskegarn og tauverk (inkludert labbetuss som tilhører bunntrål), 

men også monofilament (fiskesnøre). Også på havbunnen utenfor Storbritannias kystsone ble det 

funnet garn, fiskesnøre (monofilament), tau, og kasser (Maes et al., 2018). En storskala undersøkelse 

av havbunnen i perioden 2006-2017 (MAREANO), konkluderer med at fiskerirelatert søppel dominerer 

i de fleste havområdene i Norskehavet og Barentshavet bortsett fra på kontinentalsokkelen, og særlig i 

områder med høy fiskeriaktivitet og i dypvannsområder (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen, 2017). 

Også resultater fra HAUSGARTEN observatoriet på 79°N, i Framstredet, indikerer at mye søppel 

synker til havbunnen og at det er en sammenheng mellom søppeltetthet og aktivitetsnivået innen 

fiskeri og turisme (Parga Martínez, Tekman, & Bergmann, 2020). 

I alle undersøkte marine miljøer i Barentshavet finnes plastgjenstander som stammer fra 

fiskerinæringen, f.eks. garn, line, trål, fiskekasser og bøyer (Ivanova, Sokolov, & Kharitonova, 2018). 

Fiskerirelatert søppel er også registrert i undersøkelsen av havoverflata i Barentshavet (Pogojeva et 

al., 2021). I denne studien understreker forfatterne at det ble registrert flere områder med 
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akkumulering av flytende søppel, som ikke tidligere har vært nevnt i vitenskapelig litteratur (ibid). 

I den norske prøveordningen Fishing for Litter tas marin forsøpling opp som bifangst av fiskere under 

vanlig drift. Fiskeredskaper utgjør opptil 99 prosent av oppfisket fiskerirelatert avfall. Gjenstand som er 

vanlige er for eksempel garn, teiner fra snøkrabbefiske, uidentifisert trål og bunntrål, avkapp fra 

bøting, og tau (Johnsen, Johannessen, Roland, Johannessen, & Busch, 2020). Følgende typer 

fiskeriavfall dominerer i undersøkelser av innsamlet avfall i et utvalg Fishing for Litter havner (e.g. 

Havas & Johnsen, 2017; Havas, Johnsen, & Haarr, 2018; Johnsen, Drægni, & Johannessen, 2019; 

Johnsen et al., 2020): 

o I Stamsund (Lofoten) var garn dominerende avfallstype i 2019 og 2020. 

o I Ålesund dominerte hele nøter med stålkuler, plastkuler eller stålringer (fortsatt festet til 

bruket) i 2017; bunntrål i 2019; og tau, garn, bunntrål og avskjær i 2020. 

o I Karmøy dominerte uidentifisert trål i 2019 og 2020, samt bunntrål og snurpenot i 2020. 

o I Troms dominerte bunntrål, reketrål, bøting og line, samt avskjær i 2017; tauverk og 

snøkrabbeteiner i 2020. 

o I Hvaler dominerte tauverk, reketrål, plastkuler og garn (analysert i 2018). Disse var mest 

sannsynligvis tapt lokalt, siden fiskeredskapene var koblet til rekefiske. 

I perioden 1983-2017 har Fiskeridirektoratet fjernet en stor mengde tapte garn og andre 

fiskeredskaper gjennom organiserte oppryddingstokt (Havas et al., 2018 ). I 2015-2020 besto funnene 

av garn, kongekrabbeteiner, tauverk/line, vaier, snurrevadtau, trållin og notlin (Fiskeridirektoratet, 

2020). Garn og teiner er redskaper som særlig bidrar til spøkelsesfiske og er prioriterte i 

oppryddingstoktene. 

2.2.1.3 Andre typer avfall med kobling til fiskeri  

Kun avfall som har tydelig kobling til fiskerinæringen kategoriseres som fiskerirelatert. I tillegg til avfall 

som åpenbart kan identifiseres som fiskerirelatert, kan mye av søppelet som klassifiseres som 

«andre», «ukjent» eller «husholdningsavfall» stamme fra fiskefartøy. Dette er det ikke redegjort for i 

analysen av Falk-Andersson et al. (2019) som identifiserer flere typer gjenstander som kan stamme 

fra fiskefartøy og kategoriseres som husholdningsavfall fra fartøy. Dette gjelder følgende produkter 

som brukes om bord: matemballasje, plastposer, drikkeflasker, støvler, beholdere til kosmetikk og 

andre ukjente plastbiter og -fraksjoner (Haarr et al., 2019; Johnsen, Drægni, et al., 2019; Johnsen, 

Haarr, et al., 2019). Eksempler på avfall som kan stamme fra fiskeri er olje- og kjemikaliebeholdere, 

Idun-flasker, pulverkaffe/ lokk og Zalo-flasker. En del av avfallet kan kobles til nasjonene som fisker i 

disse områdene (inkludert russiske og EU-båter). Det betyr at den reelle andelen fiskeri- og sjøbasert 

søppel potensielt er mye høyere enn det som presenteres i tilgjengelige data (Falk-Andersson et al., 

2019).   

2.2.2 Utslipp fra havbruk 

Fiskerirelatert avfall er en av de viktigste sjøbaserte kildene til plastsøppel i studieområdet, mens 

havbruksnæringen kan stå for store lokale utslipp av marin forsøpling (AMAP, 2017). Det finnes 

mindre data tilgjengelig for å beskrive utslipp av makroplast fra havbruksnæringen enn fra 

fiskerinæringen. De fleste oppdrettsanleggene bruker plastbasert utstyr: merder, garn, flottører og 

pongtonger, samt fórrør (Gomiero et al., 2020). Næringen er i stadig vekst og utstyret fornyes 

kontinuerlig, noe som gjør det vanskelig å finne ut hvilke av plastgjenstandene på avveie som kan 

knyttes til oppdrettsproduksjon (Vangelsten, Bay-Larsen, Antunes Nogueira, Pedersen, & 

Johannessen, 2019). Samtidig er næringen veldig regulert, og det er ikke funnet kritiske mangler ved 

avfallshåndteringen i den norske havbruksnæringen (Hognes & Skaar, 2017). For eksempel gir 

vedlikehold og kontroll av utstyr, regelmessige inspeksjoner og miljøsertifiseringer lite rom for 

omfattende marin forsøpling fra norske oppdrettsanlegg uten at det blir oppdaget (Hognes & Skaar, 

2017, p. 27). Til tross for strenge reguleringer, viser en del studier at havbruksnæringen likevel bidrar 
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til marin forsøpling.  

En rapport fra OSPAR (OSPAR, 2020) beskriver resultater av AQUA-LIT-prosjektet (Sandra et al., 

2019), som presenterer geografisk fordeling av havbruksrelatert strandsøppel i Nordsjøregionen. 

Rester fra skalldyroppdrett ble hovedsakelig funnet i den engelske kanal og i den sørlige delen av 

Nordsjøen, mens søppel fra fiskeoppdrett stort sett er funnet i områder i Nord-Nordsjøen, Skagerrak 

og Kattegat. Søppel på belgiske, nederlandske og tyske strender stammer hovedsakelig fra blåskjell- 

og østersoppdrett i Normandie, Frankrike. Forfatterne påpeker at havbruksrelaterte gjenstander kan 

bli underrapportert, siden noen gjenstander (f.eks. tau, gummihansker, deler av plast/ polystyren> 50 

cm) kan bli registrert i andre kategorier i OSPAR-protokollen. 

Studiene som er gjennomført i Arktis gir ikke indikasjoner på funn av havbruksrelatert avfall (AMAP, 

2017). I samme rapport påpekes det at havbruk på noen strender langs norskekysten kan være kilde 

til omtrent 30 prosent av den totale søppelmengden (OSPAR Commission, 2009 i AMAP, 2017).  

Det er dokumentert at havbruksnæringen bidrar med utslipp av makroplast langs norskekysten i form 

av tauverk og deler av oppdrettsutstyr. I Havplast-prosjektet (Johnsen, Haarr, et al., 2019; Vangelsten 

et al., 2019) har prosjektgruppa analysert bilder av gjenstander tatt ifm. strandryddeaksjoner som kan 

kobles til havbruksnæringen. Disse gjenstandene er tauverk, hele eller deler av merder, deler av 

gangbaner; antatte fôrrør, kunstig tareskog, renseballer, taustumper, flottører, fôrsekker og rensehjul 

(Vangelsten et al., 2019). I tillegg har prosjektgruppa benyttet «dypdykksprotokollen med 

søppeleksperter» for å analysere strandsøppel på fem lokasjoner i Nord-Norge og Trøndelag 

(Vangelsten et al., 2019). Strandsøppel fra oppdrettsnæringen som ble samlet i Nordland 1 

(Skjærstadfjorden i Salten) i nærheten av to produksjonsanlegg besto av «12 kvadratiske deler av 

gangbaner rundt merder», «8-10 gangbanerør», «2 håndlister til merder», «avkappet fôrrør merket 

«antistatisk»», «trosser og tau fra servicefartøy» og «andre typer tauverk». I Nordland 2 (Gildeskål og 

Sund) og Trøndelag (Rørvik) ble kun tauverk identifisert som havbruksrelatert avfall. I Troms 2 

(yttersiden) ble det funnet tau med knute eller med hele løkker som benyttes under isbøting (teknikk 

hvor nøtene henges opp etter tau med litt større løkker), et avkappet fôrrør og isopordeler med 

sylindrisk form (som kan benyttes inni flyterørene til merdene). 

Resultater fra strandryddeaksjoner og analysene av «fiskerirelatert avfall» tyder på at det kan være 

vanskelig å skille tau fra havbruk og tau fra fiskeri (Haarr et al., 2019; Johnsen, Haarr, et al., 2019; 

Vangelsten et al., 2019). Det er også mulig at tau fra havbruk identifiseres som fiskerirelatert avfall i 

flere analyser. Selv om det kan være en utfordring å identifisere kilder til tauverk, mener fageksperter 

(fiskeriteknologer, næringsutøvere eller representanter for fagorganisasjoner) som har vært involvert 

ved analyse av gjenstander at noen faktorer, slik som løkker, knuter og diameter, gjør det enklere å 

identifisere tau fra oppdrettsnæringen. For eksempel brukes tau med løkke og med diameter mellom 

12 og 14 millimeter og tau med diameter mellom 20 og 24 millimeter, til å knyte overflatetelna til ringen 

(Johnsen, Haarr, et al., 2019). 

Som en oppsummering av kap. 2.2.1 og 2.2.2 viser Tabell 4 ulike typer fiskeri- og havbruksrelatert 

avfall funnet i ulike studier.  
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Tabell 4. Ulike typer fiskeri- og havbruksrelatert avfall i studieområdet. 

Kategori Område Type fiskerirelatert avfall 

Fiskerirelatert 

Havmiljø Nordsjøen (II) 

 

Norskehavet (I, II) 

 

 

Barentshavet (I) 

Garn og tauverk (inkludert labbetuss); 
monofilament (fiskesnøre) og kasser 

Garn, snøkrabbeteiner, uidentifisert trål og 
bunntrål, avkapp fra bøting og vaier 
snurrevadtau, trållin og notlin. 

 

Garn, line, trål, fiskekasser og bøyer 

Strandsoner Storbritannia (II) 

 

Tyskland/Danmark (II) 

 

Sør-Norge (II) 

 

Nord-Norge (I) 

 

 

Svalbard (I) 

Fiskekasser, flottører og garn 

 

Fiskekasser, flottører, garn og diverse 
fiskeutstyr 

Labbetuss, snører, liner, tau, avkapp fra 
fiskegarn 

Avkapp og vanlige tau, bøyer og flottører, 
nett med opprinnelse fra trål og snurrevad, 
flytekuler til snurrevad, fiskekasser og 
pakkebånd 

Garn, tau, bøyer, fiskekasser, kveiler av 
pakkebånd, emballasjeruller for plastfolie, 
deler av transportbånd, nettseksjonene av 
reke- og bunntråler 

Andre typer avfall 
som kan knyttes til 
fiskerinæringen 

Nord-Norge (I) og 
Svalbard (I) 

Matemballasje, plastposer, drikkeflasker, 
støvler, beholdere til kosmetikk og andre 
ukjente plastbiter og -fraksjoner. 

Havbruksrelatert 

Strandsonen Trøndelag Midt-Norge (I) 

Nordland, Nord-Norge (I) 

 

 

 

Troms, Nord- Norge 

 

 

Den Engelske Kanal og 
Sørlige deler av Nordsjøen 

 

Nordsjøen, Skagerrak og 
Kattegat (II) 

Tauverk  

Kvadratiske deler av gangbaner rundt 
merder, gangbanerør, håndlister til merder, 
avkappet fôrrør merket «antistatisk», 
trosser og tau fra servicefartøy, andre typer 
tauverk 

Tau med knute eller med hele løkker som 
benyttes under isbøting, et avkappet fôrrør 
og isopordeler med sylindrisk form 

 

Rester fra skalldyroppdrett  

 

 

Søppel fra fiskerioppdrett (ikke spesifisert) 
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2.3 Årsak og risiko for utslipp 

Det er mange utfordringer ved å undersøke marint avfall systematisk og metoder for dette er under 

utvikling. Studiene om årsaker til utslipp baserer seg på ekspertisen til erfarne forskere, eksperter og 

strandryddere som er kjent med fiskerinæringen (Falk-Andersson, Berkhout, & Abate, 2018; Falk-

Andersson et al., 2019; PAME, 2019). Årsaker til utslipp kan inndeles to kategorier: indirekte og 

direkte utslipp. Indirekte utslipp skyldes vær/vind eller tilfeldigheter, som når utstyr hekter seg fast i 

havbunn. Direkte utslipp skjer som følge av menneskelige handlinger og kan være både tilsiktet og 

utilsiktet. Disse kategoriene er nærmere beskrevet nedenfor. 

2.3.1 Indirekte utslipp med naturlige årsaker til tap  

Utstyr eller søppel som tapes utilsiktet er en viktig indirekte årsak til utslipp. Dette inkluderer for 

eksempel utstyr som rives løs fra båten under fiske (f.eks. passive redskaper som line, teiner og garn) 

og utstyr som oppbevares løst på dekk. Passive redskaper er mer utsatt for tap i motsetning til utstyr 

som festes til båten (Nordic Council of Ministers, 2020; Olsen, Nogueira, Normann, Vangelsten, & 

Bay-Larsen, 2020),  

Olsen et al. (2020) har undersøkt fiskernes holdninger og atferd i forhold til havplast. Forfatterne peker 

på at redskaper kan mistes når andre båter kutter langlinen, når fiskerne ikke kjenner godt til områder 

og har dårlig informasjon om havbunnen, eller når de opplever endringer i havstrømmer som fører til 

at utstyret setter seg fast (ibid, se også OSPAR, 2020, p.20).  

Det er ikke tvil om at i områder med mye fiskeri, havbruk og landbasert næringsaktivitet ved kysten, 

som for eksempel i Nordsjøen, har søppel blitt vanlig i kyst- og havmiljøet (Gutow et al., 2018; 

Schöneich-Argent et al., 2019). Det samme gjelder ved at økende menneskelig aktivitet på Svalbard 

de siste 20-30 årene har ført til synlige endringer i kystforurensingen (Haarr et al., 2019; Jaskólski, 

PaxBowski, Strzelecki, Zagórski, & Lane, 2018). Lindholm et al. (2019, p. 14) fremstiller det slik: 

«Konsentrasjonene av søppel langs norske strender viser likevel store lokale og regionale variasjoner, 

der særlig elvenes tilførsler, regional befolkningstetthet, omfanget av marine virksomheter (fiske, 

oppdrettsnæring, offshore-industri), kyststrømmer, fremherskende vindretning og strandlinjens 

utforming rimeligvis har betydning» (ibid). Indirekte naturlige årsaker (havstrøm og vind) er derfor en 

aktuell forklaring på hvorfor søppel havner der det gjør, men ikke på hvorfor søppel kommer på 

avveier.  

Tabell 5 oppsummerer indirekte kilder, typer og årsaker til at redskaper kommer på avveier. 
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Tabell 5. Indirekte kilder, typer og årsak til at redskaper kommer på avveier3  

Kilde/type av 
utstyr  

Type  Årsak  

Fiskerirelatert  
  
  

Passive redskaper (snøre, garn, 
ruse, teine, line) 

Er mer utsatt for naturkreftene 

I enkelte tilfeller kan det sette seg fast på 
havbunnen og slites når man forsøker å ta det opp. 
Brukskollisjoner med andre fartøy og 
redskapstyper under fiske. 

Aktive redskaper (not, trål og 
snurrevad) 

Redskap kan sette seg fast i havbunnen 

Annet utstyr: oppdriftsenheter 
(korker, blåser, kuler, etc.) og 
flottører, fiskekasser 
  

Er utsatt for vær. Kan slites løs og flyte bort 

Uvær/strøm  

Tau og avkapp av tau I liten grad aktuelt for indirekte utslipp 

Utstyr som tilhører prosesser 
under dekk (pakkebånd, 
emballasjeruller og plastfolie) 

I liten grad aktuelt for indirekte utslipp 

Vanlige husholdningsprodukter 
(sko, hansker, rengjørings-
produkter og sanitærprodukter)   

I liten grad aktuelt for indirekte utslipp 

Havbruks 
relatert  
  
  
  

Avkappede plastrør (merder, 
fôrslanger)   

Uvær, slitasje 

Tau/trosser og tauavkapp I liten grad aktuelt for indirekte utslipp  
Rutinesvikt under operasjoner på merdekanten 
Tap pga. vær og vind, og/eller kan falle ned fra 
handlist grunnet sjøsprøyt eller fordi tyngdepunktet 
er ujevnt 

Gangbanerør, panel til gangbaner 
og flyteelementer fra ulike deler 
av merd 
 
Deler av merder; håndlister, 
fôrrør, gangbaner og skjøter til 
gangbaner 

Dårlig vær kan gi deformiteter på anlegg som kan 
føre til tap av deler  
 
 
Blåser på havet ved uvær, som følge av dårlig 
sikring  

 

2.3.2 Direkte utslipp med menneskelige årsaker til tap 

Økt menneskelig aktivitet på sjø og hav gir høyere risiko for forurensing som plastutslipp. For 

eksempel fant Parga Martínez et al. (2020) at antall turistskip og antall turister i Longyearbyen har en 

positiv korrelasjon med søppeltetthet i HAUSGARTEN observatoriet. Samtidig peker flere studier på 

utilstrekkelig avfallshåndtering på land som en relevant årsak til utslipp (Nordic Council of Ministers, 

2020). Men det største fokuset ligger på fiskerinæringen, og i noe mindre grad på havbruk. 

Blant direkte årsaker til utslipp er tap som følge av reparasjon og utskiftning av utstyr sentralt. Metoder 

som plukkeanalyse og dypdykk kan si noe om både kilder og årsaker til utslipp (Haarr et al., 2019; 

Johnsen, Drægni, et al., 2019). For eksempel brukes tau i ulike sjøbaserte aktiviteter. Selv om det er 

vanskelig å skille tau fra fiskeri og havbruk, er det mulig å analysere om en bestemt taubit kommer fra 

 

3 Kilder: Ospar, 2020; Vangelsten et al. 2019; Falk-Andersson, 2019; Sundt et al. 2018; Pettersen 

and Sæther, 2021 
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fiskeri eller ikke, basert på måten det ble kuttet (Falk-Andersson, Berkhout, et al., 2018; Falk-

Andersson et al., 2019). Firkantede biter av trålnett kan indikere at de er fjernet fra en trålpose for å 

erstattes skadde deler med nye. Utslippet kan derfor skyldes enten dårlig avfallshåndtering eller 

bevisst kastet overbord (Falk-Andersson et al., 2019). Garn som er revet i stykker kan imidlertid 

indikere et utilsiktet tap.  

Et annet eksempel er mindre avkapp, som kan spores tilbake til tau fra reke- og torsketrålere. Når 

trålene repareres, blir enden av tauet skåret av og kan falle ned på dekket og/eller trålen. Hvis disse 

ikke blir tatt opp, vil de sannsynligvis havne i havet når trålen slippes ut i vannet igjen (ibid). Noen 

typer gjenstander, f.eks. oppvaskmiddelforpakninger, brukes både av fiskere og husholdninger slik at 

en analyse av søppel som dukker opp på strender ikke alltid kan identifisere kildene og årsakene til 

disse gjenstandene (Falk-Andersson, Berkhout, et al., 2018). I slike tilfeller bruker studiene 

forhåndsbestemte protokoller som avgjør hvordan ulike type avfall skal klassifiseres.  

Noen typer av avfall kan spores tilbake til aktiviteter om bord. For eksempel, pakker fiskere fangsten 

med tynn plastfolie (blå eller hvit farge), og slik pakking skjer under dekk. Når disse typer av plast 

finnes i det marine miljø kan det skyldes bevisst dumping, siden den type materiale ikke er utsatt for 

utilsiktet utslipp (Falk-Andersson et al., 2019). 

Nylig OSPAR-rapport (2020) nevner utilstrekkelig avfallshåndtering om bord, særlig under 

reparasjoner, som en viktig årsak til plastutslipp. I tillegg nevnes bruksslitasje og konflikter med andre 

redskaper/fartøyer, spesielt for garn, som vanlige årsaker til tap (Nordic Council of Ministers, 2020; 

OSPAR, 2020).  

I en spørreundersøkelse utført av Fiskeridirektoratet og PwC (2021) kommer det frem at respondenter 

både innenfor fiskeri og havbruk mener at to av hovedårsakene til forsøpling er mangelfulle rutiner og 

at det er tidkrevende å håndtere søppel. Fiskerne mener også at en annen hovedårsak er at det er 

dyrt å håndtere søppel. Innenfor havbruk er en annen hovedårsak at personell ikke er nok opptatt av 

konsekvensene av marin forsøpling. Havplastprosjektet (Haarr et al., 2019) oppsummerer praksis, 

rutiner og atferd som bidrar til plastlekkasjer fra fiskeri til det marine miljø (Figur 4).  
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Figur 4. Praksis, rutiner og atferd som bidrar til plastlekkasjer fra fiskeri til det marine miljø.  
Illustrasjon SALT (2019) 

 

I tillegg til mangel på miljøbevissthet er økonomiske verdier av utstyret og ulike restmaterialer 

avgjørende. Det vil si at utstyr som er nytt eller dyrt har mindre sannsynlighet for å komme på avveier 

(Falk-Andersson et al., 2019). Sundt et al. (2018, p. 137) belyser dette: «En trål er et svært kostbart 

redskap. Det er derfor et sterkt incitament for fiskerne å forsøke å finne igjen og berge en trål eller 

store deler av denne som blir borte. De vil da kunne reparere trålen i stedet for å kjøpe helt ny». Man 

kan derfor forvente at restmaterialer ville blitt bedre tatt vare på om bord hvis en fikk betalt for å levere 

dem enn om en fikk betale gebyr for å bli kvitt dem.  

Havbruksaktiviteter fører til også forurensning, men dette har i mindre grad vært i fokus i den 

vitenskapelige litteraturen. Når det kommer til havbruk, nevnes det flere årsaker til utslipp (OSPAR, 

2020; Vangelsten et al., 2019; Pettersen and Sæther, 2021). Disse er tap under vanlig drift (f.eks. 

operasjoner på merdkanten, som rørutskiftning og montering av nye nøter), beredskap mot uvær 

(f.eks. avkappede plastrør som mistes under transport med båt fra merd), og utilstrekkelig 

avfallshåndtering. Tabell 6 viser en oppsummering av direkte kilder, typer og årsaker til at redskaper 

kommer på avveier. 
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Tabell 6.  Direkte kilder, typer og årsak til at redskaper kommer på avveier 4  

Kilde/type av 
utstyr  

Type  Årsak  

Fiskerirelatert  
  
  

Passive redskaper (snøre, garn, 
ruse, teine, line) 

Slitasje kan fører til rifter og tap 

Brukskollisjoner: kan være påkjørt/kuttet av andres 
aktive redskaper 

Aktive redskaper (not, trål og 
snurrevad) 

Utskiftning og reparasjoner, dårlig sikring eller 
bevisst dumping 

I enkelte tilfeller kan slitasje føre til rifter og tap 

Annet utstyr: oppdriftsenheter 
(korker, blåser, kuler, etc.) og 
flottører, fiskekasser 

Tap: utilstrekkelig sikring av avfall 

Tau og avkapp av tau Bøting av nøter og trål under reparasjoner på dekk 

Bevisst dumping (indikeres av rene kutt) 

Utstyr som tilhører prosesser under 
dekk (pakkebånd, emballasjeruller 
og plastfolie) 

Bevisst dumping 

Vanlige husholdningsprodukter (sko, 
hansker, rengjørings-produkter og 
sanitærprodukter)   

Bevisst dumping 

Utilstrekkelig avfallshåndtering 

Havbruks 
relatert  
  
  
  

Avkappede plastrør (merder, 
fôrslanger)   

Tap under vanlig drift 

Feil installasjon, dårlig sikring 

Dårlig sikring: mistes under transport med båt fra 
merd   

Renseballer på avveie Mistes ved rensing av rør 

Tau/trosser   Utskiftning og reparasjon 

Utilstrekkelig avfallshåndtering 

 Gangbanerør, panel til gangbaner og 
flyteelementer 
 
Deler av merder; håndlister, fôrrør, 
gangbaner og skjøter til gangbaner 

Uoppmerksomhet eller dårlig sikring i forbindelse 
med reparasjoner 
 
Mistes under transport til land  

 

2.4 Distribusjon og mengde 

I dette delkapittelet presentes tallgrunnlaget for marin forsøpling med særlig fokus på norske forhold. 

Gjennomgåtte studier dekker de fleste regionene i studieområdet, og særlig i nordlige deler utgjør 

fiskeri- og havbruksrelatert søppel en stor andel av forsøplingen. Lav befolkningstetthet og høy 

fiskeriaktivitet i disse områdene kan være en årsak. For å adressere disse geografiske forskjellene, 

presenterer vi først funnene fra strandsonen og i havmiljø i OSPAR-område I og deretter i OSPAR 

område II.  

Det er viktig å påpeke at det finnes ulike beregninger av plastforsøpling i det marine miljøet. Det er 

vanlig i litteraturen å dokumentere mengde av samlet eller observert plastsøppel, men mer sjeldent 

spesifiseres andelen av søppelet som stammer fra sjøbaserte kilder. De studiene som gjør det bruker 

ulike måter for å beskrive mengde, for eksempel antall enheter, vekt, enheter per kvadratkilometer, 

vekt per kvadratkilometer, prosentandel osv. Falk-Andersson, Olaussen, et al. (2018) påpeker at 

samme mengde fiskerirelatert søppel kan utgjøre en liten andel i antall, men en stor andel i vekt. 
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Derfor kan valg av metoder for registrering av fiskerirelatert søppel gi forskjellige resultater.  

Ettersom eksisterende resultater er fragmenterte og ikke generaliserbare, presenterer vi data om 

distribusjon og mengde som «snapshots» (øyeblikksbilder) i form av en framstilling av data for 

konkrete områder i konkrete tidsrammer. Resultatene som presenterer distribusjon og mengde av 

fiskerirelatert avfall, er oppsummert i Tabell 8.  

2.4.1 OSPAR-område I 

2.4.1.1 Strandsonen 

Foreløpig er det heftet stor usikkerhet til estimatene om mengde og trender for strandsøppelet langs 

Norskekysten, siden tilgjengelig informasjon fra ryddeaksjoner reflekterer innsats og ikke nødvendigvis 

mengde (Havas et al., 2018 ). Data fra ryddeaksjoner indikerer at minst en femtedel til en tredjedel av 

marin forsøpling langs norskekysten stammer fra fiskeriaktivitet. Andelen fiskerirelatert søppel er 

generelt høyere i vekt enn antall, og andelen er høyere i nord enn i sør (Haarr et al., 2019; Johnsen, 

Haarr, et al., 2019). Grovt er det estimert at «samlet mengde søppel fra fiskeriaktivitet i strandsonen 

langs norskekysten (alle gjenstander inkludert) vil kunne tilsvare hundre millioner gjenstander eller 

mer, med en samlet vekt på titalls tusen tonn» (Johnsen, Haarr, et al., 2019, p. 23).  

Det estimeres i MAP-prosjektet (hvor strendene er tilfeldig valgt) at alle forsøplede strender i Lofoten 

og Vesterålen i gjennomsnitt hadde 1400 søppelgjenstander per 100 meter strandlinje, hvorav 

omkring 30 % av alt søppelet (i antall, eller over 80 % i vekt) stammer fra sjøbaserte kilder (Haarr et 

al., 2019). Analyse av tre databaser for folkeforskning (OSPAR, Lofoten Avfallsselskap (LAS) 

ryddedata, Hold Norge Rent (HNR) ryddedata) viser at fiskerinæringen (inkludert tau og avkapp) er en 

viktig kilde til strandforurensning langs norskekysten (Falk-Andersson, Berkhout, et al., 2018). En 

dypdykkanalyse av strandsøppel som ble gjennomført i Finnmark, Tromsø og Lofoten i 2018, viser at 

sjøbaserte kilder bidrar med en større andel av marin forsøpling enn tidligere antatt (Falk-Andersson, 

Olaussen, et al., 2018). Prosentandelen fiskerirelatert søppel langs ulike deler av norskekysten 

registrert i HNR (2017-2018) er presentert i figur 5. Figuren er også relevant for OSPAR område II. 

Konsentrasjonen av fiskerirelatert søppel er også høy på strendene på Svalbard og utgjør 

mesteparten av innsamlet avfall både i antall gjenstander og i vekt (Bergmann, Lutz, Tekman, & 

Gutow, 2017; Falk-Andersson et al., 2019; Ivanova et al., 2018; Jaskólski et al., 2018). Sammenlignet 

med strandsøppelkartleggingen i 1993 har det skjedd en betydelig økning i andelen plastsøppel 

(Jaskólski et al., 2018 refererer til Czubla 1994). Analyse av folkeforskingsdata om strandsøppel fra 

seks strender på Svalbard, viser at mengden avfall (målt i vekt) varierer mellom strendene. Høyest 

konsentrasjon ble funnet på Reinstrandodden. Mengden søppel på andre strender på Alpiniøya, 

Brucebukta, Sørvika, Isflakbukta og Crozierpynten var omtrent 20 til 60 ganger lavere enn på 

Reinstrandodden (Bergmann et al., 2017; se også MOSJ, 2016 i Hallanger & Gabrielsen, 2018). 

Mengden avfall fra havbruksnæringen er aldri kvantifisert med sikkerhet, men et stadig økende antall 

strandryddeaksjoner øker kunnskapsgrunnlaget (Hognes & Skaar, 2017). I Havplastprosjektet ble 

mengden dokumentert på fem lokasjoner i Nord-Norge og Trøndelag (Vangelsten et al., 2019). 

Andelen varierer mellom lokasjoner. På lokasjon 1 stammet halvparten av avfallet (basert på vekt) fra 

havbruksanlegg (deler av merder på avveie, tau og avkappede fôrrør og kanner).  På lokasjon 2 og 5 

stammet 2 % (2: 4,9 kg av 200 kg) av avfallet fra havbruksnæringen. På lokasjon 3 var andelen 12 % 

(54 kg av 407 kg), og 0 % på lokasjon 4 (ibid). 
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I en studie som sammenligner detaljerte funnregistreringer av strandsøppel oppdelt på fire regioner i 

Norge konkluderes at fiskeri- og havbruksrelaterte gjenstander utgjør en betydende andel i alle fire 

regioner sett til vekt (grovt inndelt i Nord-Norge 56,3 %; sentrale Norge 47,1 %; Vestlandet 42,2 %; 

Østlandet 46,2 %) (Mepex, 2020). 

Figur 5. Andelen fiskerirelatert søppel (i antall) fra frivillige ryddeaksjoner registrert i Hold Norge 
Rent (HNR) i 2017-2018. Tauverk, nett, garn, flottører, fiskekroker, fiskekasser, agnemballasje og 
fiskesnøre ble registrert som fiskerirelatert. Illustrasjon: SALT (Haarr, Falk-Andersson, Johnsen, & 
Bay-Larsen, 2019) 
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2.4.1.2 Havmiljø  

Kartlegging av marint avfall på havbunnen langs norskekysten er gjennomført ved bruk av flere 

metoder. For eksempel, økosystemundersøkelser, videotransekt i MAREANO, fotografiske 

undersøkelser på HAUSGARTEN observatoriet, opprydningsaksjoner i regi av Fiskeridirektoratet, og 

Fishing for Litter (Se tabell 8 for mer informasjon).  

Resultater av storskala økosystemundersøkelser i Barentshavet viser at plastgjenstander dominerer i 

de fleste observasjoner gjort både på havoverflata, i vannmassene og på havbunnen (Grøsvik et al., 

2018). Studien inkluderer ikke analyser av plast, men konkluderer med at større forekomster av plast 

skjer i områder med høy intensitet av fiskeri og skipstrafikk (ibid). En tilsvarende studie estimerer at 

fiskerirelatert søppel på havbunnen og i vannmassen utgjør en stor andel i kategorien plast (Novikov, 

Gorbacheva, Prokhorova, & Kharlamova, 2021) (Figur 6 og 7). En undersøkelse av havoverflata i den 

østlige delen av Barentshavet viser at plastsøppel utgjør en stor andel av observert flytende søppel, 

men fiskerirelatert søppel står for en liten andel i kategori plast (Pogojeva et al., 2021). En storskala 

MAREANO-undersøkelse i perioden 2006 - 2017 tok 1778 videotransekt av havbunnen (Buhl-

Mortensen & Buhl-Mortensen, 2017). Data fra Stadt i sør til Svalbard i nord viser at søppeltetthet både 

til havs og i kystnære farvann er lavere i Barentshavet enn i Norskehavet. Høyest tetthet var observert 

i kystnære farvann og områder med stor fiskeriaktivitet eller i dypvannsområder. Fiskeriredskap utgjør 

en stor del av søppelet til havs og dominerer i kystnære områder (ibid., se også Haarr et al., 2019) 

(Figur 8 og 9).  

 

Figur 6 Distribusjon av plast (blå firkanter) i vannmassen. Illustrasjon: (Novikov et al., 2021) 

 



Makroplast fra fiskeri og havbruk: kunnskapsstatus, forebyggende tiltak og kunnskapsbehov 

 

 

 26 

 

Figur 7. Distribusjon av plast (blå firkanter) på havbunnen i Barentshavet. Illustrasjon: (Novikov et 
al., 2021) 

 

Figur 8 Søppeltetthet (estimert antall/km2) i 1778 videotransekt under MAREANO programmet fra 
2006 til 2017. Den stiplete linjen viser skillet mellom Norskehavet og Barentshavet. Illustrasjon: 
Buhl-Mortensen and Buhl-Mortensen (2017) 
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Figur 9 Tetthet og sammensetning av marin forsøpling på havbunnen i forskjellige marine miljø. 
Illustrasjon: Buhl-Mortensen and Buhl-Mortensen (2017) 

Fotografiske undersøkelser som er gjort av tre HAUSGARTEN observatorier på havbunnen i 

Framstredet (2002-2017), tyder på at det har skjedd en økning i tettheten av marin forsøpling (Parga 

Martínez et al., 2020; se også Tekman, Krumpen, & Bergmann, 2017). Denne undersøkelsen 

indikerer også at flere arktiske økosystemer i økende grad utsettes for marin forsøpling som korrelerer 

med økende antall fiske- og turistfartøy (se også Tekman et al., 2017).  

Marint avfall som er samlet i opprydningsaksjoner i regi av Fiskeridirektoratet (Tabell 7) og Fishing for 

Litter (mer informasjon i Tabell 8) i Norge er dominert av fiskerirelatert makroplast.   
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Tabell 7. Redskap ryddet under tokt (type og mengde), 2015-2020. Kilde: Fiskeridirektoratet (2020) 

 

2.4.2 OSPAR område II 

2.4.2.1 Strandsoner 

Fiskerirelatert avfall utgjør en stor andel av marin forsøpling også på strender i OSPAR område II 

(Storbritannia, Tyskland og Norge). Dette bekreftes i studier som gjennomfører analyse av marin 

forsøpling på tyske strender langs kystlinja i Nordsjøen og på strender i Storbritannia (Schöneich-

Argent et al., 2019; A. Unger & Harrison, 2016). Det er også variasjon i andelen av fiskerirelatert 

søppel mellom tyske OSPAR strender og andre strender (estimert i antall enheter). Andelen er lavere 

på strender utenfor OSPAR området, hvor fiskerirelatert avfall utgjør kun en liten andel av registrert 

avfall (Schöneich-Argent et al., 2019).  

Bråte et al. (2019) presenterer en analyse av marint søppel fra to av syv norske OSPAR strender; Ytre 

Hvaler på Akerøya og Nordre Langåra fra Indre Oslofjord. På Ytre Hvaler står «fiskeri/fritidsfiske» for 

omtrent 50 % av funnene. På Nordre Langåra utgjorde fiskeri/fritidsfiske og tau omtrent 30 % av 

funnene i antall enheter (ibid). Samtidig er det funnet flere søppelenheter på Akerøya enn på Nordre 

Langåra, men det er mye usikkerhet knyttet til sammenligning mellom disse to strendene (ibid). MAP-

prosjektet estimerer at det ligger mellom 2 - 14 millioner enheter søppel fra sjøbaserte kilder langs 

kysten i Aust-Agder (Haarr et al., 2019).  

2.4.2.2 Havmiljø 

Flere typer storskalaundersøkelser har blitt gjennomført i OSPAR område II, inkludert 

luftobservasjoner og undersøkelser av havbunnen ved bruk av bunntrål. Luftobservasjoner av 

havoverflata i tyske farvann viser at fiskerirelatert søppel utgjorde kun en liten andel av alle registrerte 

søppelenheter i Nordsjøen (B. Unger et al., 2021). Dette var også tilfelle ved observasjoner av 

havoverflaten i østlige deler av Barentshavet i OSPAR område I (Pogojeva et al., 2021). 

Undersøkelser av havbunnen ved bruk av bunntrål i britisk farvann i perioden 1992 - 2017 viser at 

fiskerirelatert avfall ble observert ofte i Nordsjøen, den engelske kanal, det Keltiske hav og Irskehavet 

(Maes et al., 2018). Antall søppelenheter funnet på havbunnen varierer kraftig, fra 0 til 1835 enheter pr 

km2 (Figur 10). Fiskerirelatert søppel ble observert i alle undersøkte områder. Studien konkluderer 

også med at det har vært en økning i andelen fiskeriavfall i Nordsjøen (ibid).   

Plast er en dominerende kategori blant søppel som ble hentet opp gjennom 174 bunntrålinger i 

perioden 2013 - 2015 i Nordsjøen og Østersjøen (Kammann et al., 2018). I Nordsjøen er 
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monofilament fiskeliner og syntetiske tau bland de vanligste gjenstandstypene i kategorien «plast», 

(ibid). På havbunnen og i vannmassen i Nordsjøen og Nordøst-Atlanteren utgjør avfall fra 

fiskerinæringen opptil en tredjedel av marin forsøpling, målt i antall gjenstander (Pham et al., 2014 i 

OSPAR, 2020, p. 18). I en annen studie fra 2018 påpeker forfatterne at mesteparten av søppelet på 

havbunnen i den sør-østlige delen av Nordsjøen stammer fra fiskerinæringen (Gutow et al., 2018) 

 

Figur 10. Tetthet av marin forsøpling på havbunnen i nordvesteuropeiske hav i 2011. Fiskerirelatert 
søppel ble observert i alle undersøkte områder, men er ikke illustrert i figuren. «GNS» er en 
forkortelse for «Greater North Sea» og «CS» står for «Celtic Sea». Illustrasjon: Maes et al., (2018). 

 
Resultatene som presenterer distribusjon og mengde av fiskerirelatert avfall, er oppsummert i Tabell 

8. Tabellen dekker kun fiskerirelatert søppel siden lite data er tilgjengelig om havbruksrelatert søppel.  
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Tabell 8. Distribusjon og mengde av sjøbasert makroplast (En oppsummering av 2.4.1 og 2.4.2).  

 

Kilde Område/Metode Mengde søppel5 Spesifikasjon/Andel fiskerirelatert 

søppel 

OSPAR- område I: Strandsonen 

Falk-

Ander-

sson et 

al. 2018 

Nord-Norge: 

Troms, Finnmark 

og Lofoten. 

Dypdykkanalyse 

av strandsøppel i 

2018  

• Lofoten: 3741 gjenstander, vekt 

84,46 kg. 

• Troms: 2037 gjenstander, vekt 

135,5 kg. 

• Finnmark; 3013 gjenstander; vekt 

427,78 kg. 

• Lofoten: tau og avkapp tau er de 

kategoriene der det er gjort flest 

registreringer i antall (25 og 38 %), 

mens fiskerirelaterte gjenstander 

har høyest vekt (38 %). 

• Troms: avkapp dominerer i antall 

(21 %) og fiskerirelatert i vekt (16 

%). 

• Finnmark: avkapp dominerer i antall 

(50 %) og fiskerirelatert i vekt (22 

%). 

Haarr et 

al. 2019 

Nord-Norge og 

Trøndelag. 

Strandsøppel 

registrert i HNR 

(2017-2019) 

• Lofoten og Vesterålen: 2200 og 

3900 tonn (7-13 millioner 

enheter). 

•  Øst-Finnmark 290 -2200 tonn (1-

2 millioner enheter). 

• Trøndelag: 41 000 gjenstander 

(133 aksjoner). 

• Nord- Norge: 300 000 

gjenstander (549 aksjoner). 

Andel av fiskerirelatert søppel:  

• Trøndelag 24 % (9840). 

• Nord Norge: 28 % (84000). 

Roland & 

Drægni, 

2019 

Troms. 

Strandsøppel 

dypdykk fra sju 

lokasjoner i 2019 

• Innersida: antall gjenstander 3321 

med vekt på 375 kg. 

• Yttersida: antall gjenstander 

1834, vekt 208 kg. 

• Innersida: fiskerirelatert ca. 1 % i 

antall og 5 % i vekt. 

• Yttersida: fiskerirelatert (6 % i 

antall, 35 % i vekt). 227 (12 % av 

alle funnene) avkappede tau med 

en total vekt på 29 kg (14  %) som 

stammer fra både fiskeri- og 

havbruk. 

Falk-

Ander-

sson et 

al. 2019  

Svalbard. 

Dyppdykk av 

strandsøppel fra i 

Hinlopen  

Franzøya strand 4,2 km, 4m3 

søppel.  

Totalt 3011 enheter, 577 kg.  

Fiskeri er en dominerende kilde til 

søppel målt i vekt (70 %) og utgjør ca. 

21 %, målt i antall enheter.  

Berg-

mann et 

al. 2017 

 

Svalbard. 

Søppel samlet på 

seks strender 

Mengde varierte mellom 9 og 534 g 

per m2. 

(± SEM) 102 ± 84 g m2. 

44 %-100 % av avfallsvolumet er 

fiskerirelatert avfall. 

Jaskólski 

et al. 

2018 

Svalbard. 

Calypsostranda, 

Bellsund 

242 av 296 enheter er plast. 135 enheter er fiskerirelaterte. 

Mepex et 

al. (2020) 

Nord-Norge 

(Lofoten, 

Vesterålen, Troms 

og Finnmark, (inkl 

Jan Mayen) 

 

Sentrale Norge 

Ikke angitt av kilde Andel av vekt strandsøppel relatert til 

fiskeri- og havbruk: 

• Nord-Norge: 56,3 % 

• Sentrale Norge: 47,1 % 
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Kilde Område/Metode Mengde søppel5 Spesifikasjon/Andel fiskerirelatert 

søppel 

(resten av 

Nordland og 

Trøndelag) 

OSPAR- område I: Havmiljø 

Buhl-

Mortense

n & Buhl-

Mortense

n, 2017 

Norskehavet og 

Barentshavet. 

Videotransekt av 

havbunnen i 

MAREANO (2006-

2017)  

Søppel offshore/ kystnære farvann:  

• Barentshavet 194/ 268 

gjenstander per km2. 

• Norskehavet 211/2946 

gjenstander per km2.  

Fiskeriredskap utgjør en stor del av 

søppelet til havs og dominerer i 

kystnære områder. 

Parga 

Martínez 

et al. 

2020; 

Tekman 

et al. 

2017  

Framstredet. 

HAUSGARTEN 

observatoriet 

(2002-2017) 

16,157 bilder som dekker 60.5 km2. 

6,717 ± 2,044 (SEM) enheter km2. 

Plastsøppel (inkludert fiskeredskaper) 

utgjorde 41 prosent av alt søppel, 

målt i enheter per km2. 

Novikov 

et al. 

2021 

 

Barentshavet. 

Undersøkelse 

med trål og 

observasjoner 

(2015-2018) 

• Havoverflata: 0,053 m2. Plast står 

for 71 % av søppelet (338 av 476 

enheter).  

• Vannmassen: 135.52 kg/km3 

(plast 34.05 kg/km3)  

• Havbunnen: 47,4 kg/km2. 

Vannmasse og havbunn:  

Gjennomsnittlig andel av fiskeriavfall i 

kategori plast 61,5 % (maks. 86, 5 % i 

2018). 

Pogojeva 

et al. 

2021 

Den østlige delen 

av Barentshavet. 

Observasjoner av 

flytende søppel  

Gjennomsnittlig søppeltetthet 

3,5±8,8 enheter pr km2. 

Plastsøppel er den største andelen 

(65-67 %), mens fiskeriavfall står for 

11 % av observert plast. 

Sundt et 

al. 2018; 

Fiskeridir

ektoratet, 

2020 

Norskehavet og 

Barentshavet. 

Opprydningsaksjo

ner i regi av 

Fiskeridirektoratet 

(2015-2020) 

Se tabell 4. Redskap ryddet under 

tokt (type og mengde).  

Måles i antall og lengde. 

Johnsen 

et al. 

2019 og 

2020 

 

Norskehavet og 

Barentshavet. 

Opprydning 

gjennom Fishing 

for Litter 

• 2019: 85 tonn er gjenvinnbart 

fiskeriavfall. 

• 2020: 111 tonn er gjenvinnbart 

fiskeriavfall. 

 

• 2019: Totalt 182 tonn, domineres 

av plast (64 %), som hovedsakelig 

består av tauverk. Plukkanalyse av 

søppel 2018-2019. Vekt: 87 % 

fiskerinæringen og 4 % havbruk. 

• 2020: Totalt 208 tonn. 

Dyppdykkanalyse av 7313 kg. Vekt: 

85 % fiskeri og 8 % havbruk. 

OSPAR- område II: Strandsonen 

Schoneic

h-Argent 

et al. 

2019 

Tysk kystlinje ved 

Nordsjøen. 

29 strender (1989-

2016) 

Antall plastgjenstander ~202,000. 10–64 % av alle registrerte 

gjenstander på OSPAR-strender (i > 

50 % av årene) 

Andelen er mindre på ikke-OSPAR 

strender. 

Unger & 

Harrison 

2016 

Storbritannia. 

1023 strender 

 ikke spesifisert. Fiskeri utgjør en stor andel. Strender 

på ytterside er mest utsatt. 

Bråte et 

al. 2019 

Østlandet. 

Ytre Hvaler på 

• Ytre Hvaler (2018) 

14838 enheter fra 100 m strand, 

• Ytre Hvaler: «fiskeri/ fritidsfiske»- 

50 % (7616 enheter). 
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2.4.3 Distribusjonsmønster 

To trender for distribusjon av makroplast fra sjøbaserte kilder diskuteres i gjennomgåtte studier. Den 

ene trenden viser kobling mellom mengde makroplast og lokalt aktivitetsnivå. Den andre viser 

sammenheng mellom akkumulering av plastpartikler i Arktis og havstrømmer som bidrar til forflytting 

av disse partiklene. Samtidig kan det være vanskelig å skille kilder til marin forsøpling (lokal vs. 

globale), noe som betyr at vi trenger mer forståelse av spredning av marin forsøpling både fra lokale 

og internasjonale kilder. 

Kilde Område/Metode Mengde søppel5 Spesifikasjon/Andel fiskerirelatert 

søppel 

Akerøya og 

Nordre Langåra 

fra Indre Oslofjord 

hvor plast står for 14777 enheter 

(99,6 %). 

• Nordre Langåra i (2019) 

 1 800 enheter (98,5 %). 

• Nordre Langåra: fiskeri/fritidsfiske – 

26,8 % (485 enheter). 

Haarr et 

al. 2019 

Sørlandet, 

Vestlandet, og 

Østlandet i Norge.   

Strandsøppel 

registrert i HNR 

(2017-2019) 

• Sørlandet: 96000 gjenstander 

(164 aksjoner). 

• Vestlandet: 1 million gjenstander 

(741 aksjoner).  

• Østlandet: 195000 gjenstander 

(324 aksjoner). 

Andel av fiskerirelatert søppel: 

• Sørlandet 16 % (15360)  

• Vestlandet 15 % (150000)  

• Østlandet 10 % (19500) 

Haarr et 

al. 2019 

Aust-Agder. 

Analyse av 

strandsøppel 

30 og 112 tonn (2-14 millioner 

enheter) søppel fra sjøbaserte 

kilder. 

Tallene viser estimert mengde søppel 

fra maritim aktivitet (sjøbasert) i 

strandsonen langs kysten. 

Mepex et 

al. (2020) 

Vest-Norge 

(Vestlandet, Møre 

og Romsdal, 

Rogaland)  

 

Øst-Norge (Agder, 

Vestfolkd og 

Telemark, Viken) 

Ikke angitt av kilde Andel av vekt strandsøppel relatert til 

fiskeri- og havbruk: 

• Vest-Norge: 42,2 % 

• Øst-Norge: 17,0 % 

OSPAR- område II: Havmiljø 

B. Unger 

et al. 

2021 

Tyske farvann, 

Nordsjøen og 

Skagerrak. 

Luftobservasjoner 

(2002-2016) 

191,167 km var dekket og 26,512 

flytende enheter er registrert. 

I Nordsjøen: 21930 enheter (tetthet 

0.1387 enheter/km). 

10,80  % av alle registrerte 

gjenstander i Nordsjøen er 

fiskerirelaterte (2368 enheter). 

Maes et 

al. 2018 

Britisk farvann. 

Bunntrål-

undersøkelse 

(1992-2017) 

• Fiskerirelatert søppel i 2011: 

Nordsjøen-offshore: 13,7 enheter 

pr km2 

• Kystnære soner: 13,9 enheter pr 

km2. 

I 2011 sto plastgjenstander for 65-94 

% av totalt antall enheter. 

Kamman

n et al. 

2018  

 

Nordsjøen. 

175 bunntrål 

undersøkelser 

(2013-2015) 

Plast er en dominerende 

søppelkategori (80 % av 233 

gjenstander).  

Fiskeri-relatert avfall dominerer og 

består av monofilament 19.2 %; line 

4.0 %; tau 13.9 %; garn 4.0 %. 

Gutow et 

al. 2018 

Nordsjøen. 

Observasjoner og 

bunntrål 

undersøkelser  

 Ytterside er mest utsatt. 

 

Fiskerirelatert avfall utgjør (76 %); Det 

er ca. 40 ganger mer plast på 

havbunnen enn på overflata.  
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2.4.3.1 Forholdet mellom mengde av makroplast og aktivitetsnivå 

Flere studier viser at det er en sammenheng mellom type og mengde av marin forsøpling og type 

fiskeri i studieområdet. Studiene indikerer at konsentrasjon av fiskeriutstyr er høyere i områder med 

høy fiskeriaktivitet. Koblingen er dokumentert langs norskekysten, på Svalbard og i Storbritannia 

(Falk-Andersson & Strietman, 2019 i OSPAR, 2020; A. Unger & Harrison, 2016). Analyser av type 

fiskeriavfall på strender i Storbritannia viser for eksempel en sammenheng mellom fiskefelt og strandet 

marint avfall, særlig på strender som ligger i nærheten av fiskerihavner og fiskefelt (A. Unger & 

Harrison, 2016). Visuelt kan refereres til Figurene 6, 7 og 8, som viser at det er funnet marin forsøpling 

i områder med høy fiskeriaktivitet (Figur 11). Samtidig kan andre menneskelige aktiviteter (sjøtrafikk 

og turisme) og havstrømmer forårsake høyere andel av makroplast i disse områdene. Årlige 

oppryddingstokt langs norskekysten av Fiskeridirektoratet (Tabell 9) og Fishing for Litter dekker 

områdene med aktive fiskefelt (Haarr et al., 2019) og bidrar til innsamling av store mengder tapt utstyr. 

Dataene viser også koblinger mellom lokasjoner for tapt utstyr og fiskefelt. 

Når det gjelder diskusjon om lokal/internasjonal opprinnelse av søppel, viser funn fra dypdykk på 

Svalbard og i Nord-Norge at en stor del av søpla kan være lokal (Falk-Andersson et al., 2019). På 

Svalbard fant man at analyserte deler av reke- og torsketrål kom fra norske og russiske fiskebåter som 

fisker i Barentshavet. Når det gjelder havbruksnæringen illustrerer funnene at utslippene kan være både 

lokale og internasjonale. I Norge er utslippene stort sett identifisert som lokale (Johnsen, Haarr, et al., 

2019). Funnene fra andre steder i Europa peker på at gjenstander kan forflytte seg over store distanser 

(OSPAR, 2020). 
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Figur 11. Fiskeriaktivitet etter redskapstype og funn av redskap (gule prikker med tall) under 
Fiskeridirektoratets oppryddingstokt i 2020. Kilde: Fiskeridirektoratet. 

2.4.3.2 «Hot spots» for marint avfall  

En annen trend som får oppmerksomhet i litteraturen, er mulig akkumulering av plastforsøpling i to 

regioner i studieområdet (Danmarks vestkyst i OSPAR område II og Arktis i OSPAR område I). En 

stor andel av flytende marint søppel i Nordsjøen ender opp på tyske og skandinaviske strender 

(Gutow et al., 2018). Kysten av Danmark og Skagerrak er store synkeområder for flytende søppel i 

den sør-østlige delen av Nordsjøen (Gutow et al., 2018). Flere studier peker på rollen vind og 

havstrømmer har i forflytting av makroplastutslipp. Studier på dette området kan forutse 

forflytningsveien til plastgjenstander mot blant annet Arktis og Polhavet. Avfallet kan reise lange 

avstander før det synker til havbunnen (Cózar et al., 2017; Kammann et al., 2018). 
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Marint avfall i alle størrelser er observert i den europeiske delen av Arktis (Hallanger & Gabrielsen, 

2018). Det beskrives at Arktis (Barentshavet, Grønlandshavet) kan være en blindvei og et 

synkeområde for marin forsøpling som transporteres med havstrømmen fra Nord-Atlanteren (AMAP, 

2017; Cózar et al., 2017) (Figur 12). Akkumulering av plast skjer i nordlige deler av Grønlandshavet, i 

den nordøstlige kanten av Barentshavet, i den nordlige delen av Novaja Semlja, og ved åpningen mot 

Kvitsjøen. Akkumulering av søppel i Barentshavet er også dokumentert i en økosystemundersøkelse 

(Pogojeva et al. 2021). Basert på disse observasjonene, konkluderer forskerne med at dette kan føre 

til dannelse av et søppelfelt (garbage patch) i Barentshavet (se også Cózar et al., 2017; Pogojeva et 

al., 2021; van Sebille, England, & Froyland, 2012). I tillegg til utslipp fra sjøbaserte næringer, som 

hovedsakelig er en lokal kilde til makroplast, kommer flytende plastpartikler fra alle kilder. Disse 

kommer til Arktis med havstrømmene og bidrar til den totale mengden av makroplast som finnes i 

dette området.  

 

Figur 12. Plastkonsentrasjonen i det geografiske området for studien. Det hvite feltet illustrerer sjøis 
i august 2013 og de grønne kurvene visualiserer havstrømmene (Cózar et al., 2017). 
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2.5 Oppsummering kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 

2.5.1 Oppsummering 

Det er stor sannsynlighet for at mesteparten av plastsøppelet befinner seg på havbunnen og bare en 

liten andel på strender og på havoverflaten (Haarr et al., 2019). Samtidig vet vi mer om søppel som 

finnes i strandsonen (kilde, årsak, mengde og alder) enn i havmiljøet. Det finnes mindre kunnskap om 

forsøpling fra havbruk sammenlignet med forsøpling fra fiskeri. Selv om det ikke er beskrevet kritiske 

mangler ved avfallshåndteringen i den norske havbruksnæringen, viser flere studier at 

havbruksrelatert avfall er en kilde til forsøpling på flere strender i begge OSPAR områdene. Det kan 

være vanskelig å skille mellom fiskerirelaterte og havbruksrelaterte gjenstander, spesielt tau, noe som 

fører til at flere havbruksrelaterte gjenstander kan bli registrert i kategori «fiskeri». Samtidig mener 

ekspertene at noen faktorer, slik som løkker, knuter og diameter, gjør det mulig å identifisere 

oppdrettsnæringen som hovedkilde til slike taubiter. I tillegg kan måten tau er kuttet på identifisere tau 

fra fiskeri. Når det gjeldet kategori «andre», påpeker flere studier at en del gjenstander kan stamme 

fra fiskefartøy, men kategoriseres som husholdningsavfall. Dette gjelder vanligvis produkter som 

brukes om bord av fiskerne.  

En del av søpla som er funnet på strender (avkapp av tau, deler av garn, pakkebånd) er mindre enn 

fem år gammelt, noe som indikerer at problemet med forsøpling er pågående. Årsaker til utslipp kan 

deles i to kategorier: indirekte (naturlige årsaker) og direkte (menneskelige) utslipp. Uvær og 

strømforhold er indirekte årsaker til tap av redskaper både i fiskeri- og havbruksnæringen. Direkte 

utslipp skjer etter menneskelige handling, selv om utslippet kan være utilsiktet. For eksempel kan 

utskiftning og reparasjon, dårlig sikring eller bevisst dumping fra fiskefartøy og svikt i rutiner i 

havbruksnæringen føre til tap av gjenstander. Kilder til makroplast og årsaker til tap kan indentifiseres 

ved å analysere enkelte gjenstander. Bruk av analysemetoder (for eks. dypdykk, plukkanalyse) øker 

kunnskapen om søppelet, og gjør det mulig  med større nøyaktighet å si noe om kilde, adferd bak 

forsøpling og tiltak (Falk-Andersson, Olaussen, et al., 2018; Havas et al., 2018). Videre påpeker flere 

studier at endring av rutiner kan føre til reduksjon av søppel fra både fiskeri og havbruk.  

Andelen makroplast fra fiskeri- og havbruksnæringen i OSPAR område I er større enn i OSPAR 

område II, og i noen tilfeller en dominerende kilde til forsøpling, både i åpent hav og på strender. Dette 

kan være på grunn av lav befolkningstetthet og høy fiskeri- og havbruksaktivitet. Selv om bevissthet 

om makroplastproblematikken blant norske fiskere har økt og fiskeflåten forsøpler mindre enn før, 

havner fortsatt en del av avfallet i havet og på strender (Fiskeridirektoratet & PwC, 2021; Olsen et al., 

2020). En nylig studie estimerer at det havner 380 ± 104 tonn avfall fra norske fiskere i det marine 

miljø hvert år, hvorav 308 tonn aldri blir plukket opp (Deshpande et al., 2020).  

Det er fortsatt usikkerhet om mengden av marin forsøpling som stammer fra fiskeri og 

havbruksnæringen i studieområdet (Haarr et al., 2019; Johnsen, Haarr, et al., 2019). Fragmentert 

datagrunnlag og ulike målingssystemer gjør det vanskelig å estimere mengden av avfall og 

forurensningsgrad. For eksempel mener Bergmann et al. (2017) at dominansen av fiskerirelatert 

søppel på strendene på Svalbard delvis skyldes at målesystemet som ble brukt for å uttrykke mengder 

(vekt per kvadratmeter) er følsomt for forekomsten av enkelte spesielt tunge gjenstander som fiskenot. 

I tillegg er det krevende å gjøre en kartlegging eller tallfeste omfanget siden estimater er basert på 

øyeblikksbilder eller modellering, og fordi en del av plasten synker (Lindholm et al., 2019). 

Eksisterende data identifiserer likevel trender for marin forsøpling på strender (se for eks. Haarr, 

Pantalos, Hartviksen, & Gressetvold, 2020) og distribusjonstrender i havmiljø (f. eks. Maes et al., 

2018). 

Når det gjelder distribusjonstrender beskriver flere studier fiskeri og havbruk som lokale kilder til marin 

forsøpling. Noen studier bekrefter sammenhengen mellom type og mengde av marin forsøpling og 

type fiskeri i studieområdet, mens andre beskriver at plastsøppelet kan ha utenlands opprinnelse og 



Makroplast fra fiskeri og havbruk: kunnskapsstatus, forebyggende tiltak og kunnskapsbehov 

 

 

 37 

kan komme med havstrømmen. Mengden marin forsøpling fra havbruksnæringen er aldri kvantifisert 

med sikkerhet, men et stadig økende antall strandryddeaksjoner øker kunnskapsgrunnlaget (Hognes 

& Skaar, 2017). Økning av marin forsøpling i Arktis er også adressert i flere studier som mener at 

Arktis er en blindvei og et synkeområde for marin forsøpling som transporteres med havstrømmen fra 

Nord-Atlanteren (AMAP, 2017; Cózar et al., 2017) (Figur 12). 

2.5.2 Kunnskapsbehov  

Selv om forskning om plast i havet fra fiskeri og havbruk, har økt i de siste årene, er det fortsatt behov 

for mer kunnskap. Behovet for kunnskap kan grupperes i to kategorier: (i) harmonisering av metoder 

for å produsere datagrunnlag, og (ii) behov for å identifisere kilder, årsaker og tidstrender av 

makroplast for å iverksette nødvendige tiltak.  

2.5.2.1 Harmonisering av metoder og datagrunnlag 

Det er behov for et bedre og mer omfattende datagrunnlag for å identifisere mengden av forsøpling fra 

fiskeri og havbruk og utviklingstrender. Når det gjelder strandsøppel gir dataene fra ryddeaksjoner 

informasjon om arbeidsinnsats og hvor det ryddes, men ikke nødvendigvis gode data for mengde av 

søppel (Havas et al., 2018 ). For å estimere mengder er det behov for mer standardiserte og statistisk 

robuste målemetoder.  

Flere studier argumenterer for bedre standardisering og harmonisering av metoder og datagrunnlag 

(AMAP, 2017; Havas et al., 2018; Haarr et al., 2019; Kammann et al., 2018; Lindholm et al., 2019; 

OSPAR, 2020; Pogojeva et al., 2021; Schöneich-Argent et al., 2019; Syversen, Sundt, Kirkevaag, & 

Briedis, 2020; Tekman et al., 2017). Kunnskapen om marin plastforsøpling er fortsatt fragmentert og 

metodene for å kartlegge og identifisere marin forsøpling er kun delvis harmonisert. Hvis data fra 

eksisterende registreringsmetoder skal kunne sammenlignes eller brukes som grunnlag for å anbefale 

tiltak, bør de standardiseres (samme registreringsprotokoll), harmoniseres (samme målemetoder) og 

analyseres (f.eks. ved bruk av dypdykkanalyse for å kartlegge kilde, årsak og alder). Per i dag brukes 

en rekke ulike metoder og datagrunnlag, noe som gjør det vanskelig å få et helhetlig bilde av 

problematikken. Forskjellige målemetoder gjør det vanskelig å sammenligne mengde av avfall mellom 

ulike områder og hindrer kunnskapsakkumulering. For eksempel måler noen studier forsøpling i form 

av vekt, mens andre studier registrerer data om mengde i antall objekter for et bestemt område (100 

m strand, per km2, per m2, per m3).  

Å estimere mengden forsøpling i havmiljø og si noe om trender er en krevende oppgave. En utfordring 

knyttes til tolking av data som er samlet over en lang tidsperiode og dekker et stort område. For 

eksempel ble data i MAREANO filmet over en 11-års periode i et stort geografisk område. Det er 

derfor usikkert om data i slike observasjoner representerer endringer over tid eller faktiske geografiske 

variasjoner i søppeltetthet (Haarr et al., 2019). I følge Haarr et al (2019, s.23) er søppelmengdene 

«estimert basert på observasjoner som kun dekker <0,001 % av det totale arealet av interesse». 

Heller ikke data fra Fiskeridirektoratets oppryddingstokt langs norskekysten og Fishing For Litter egner 

seg til kvantifisering av total mengde i ulike områder siden oppryddingen dekker kun områder med 

aktive fiskefelt (Haarr et al., 2019). Men eksisterende resultater fra det arktiske observatoriet 

HAUSGARTEN gir indikasjon på at det har skjedd en økning i tettheten av marin forsøpling (Parga 

Martínez et al., 2020; Tekman et al., 2017). 

OSPAR-konvensjonen (Konvensjonen for beskyttelse av Marint miljø i Nordøst-Atlanteren) har siden 

2010 gitt retningslinjer for kartlegging av plast og annet avfall langs strendene i Nordøst-Atlanteren, 

men dataene er ikke tilstrekkelige til å generere helhetlig kunnskap om kilder, distribusjonstrender og 

miljøeffekter (Bråte et al., 2019; Lindholm et al., 2019). F. eks. skiller kategorien ‘garn’ ikke mellom 

forskjellige typer garn og det gis ikke informasjon om hvorvidt de ble tapt eller kastet. Det er derfor 

behov for å harmonisere og standardisere metoder og protokoller, slik at kunnskap kan samles og 

tiltak videreutvikles. 
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Mange studier baserer sitt datagrunnlag på undersøkelser av strandsøppel eller på visuelle 

observasjoner fra skip (B. Unger et al., 2021) da disse er de mest tilgjengelige. Folkeforskningsdata6 

fra strandryddeaksjoner er også vanlig og verdifull, men har noen begrensninger (usikkerhet i 

tetthetsestimater, upresise registreringer av forskjellige slag, konsistens av målinger over tid). 

Schoneich-Argent et al. (2019) påpeker inkonsekvenser, hull og menneskelige feil ved registrering i 

folkeforskningsdata. Haar et al. (2020) argumenterer for forbedring av protokoller for registrering og 

datahåndtering, både med tanke på at frivillige strandryddere kan bidra til folkeforskning, og for å 

forbedre kvaliteten på dataene. Schoneich-Argent et al. (2019) argumenter for en bevisstgjøring blant 

frivillige strandryddere, slik at de er klar over hvor viktig kvaliteten på data er for å innføre gode tiltak. 

Data fra «Rydde» (tidligere Ryddeportalen), kan brukes til å vurdere om det er tidsmessige trender i 

regional forsøpling (Haarr et al., 2020), men den egner seg ikke for kvantifisering (Falk-Andersson, 

Berkhout, et al., 2018; Haarr et al., 2019, p. 16). I tillegg registreres som oftest kun antall enheter som 

er funnet og ikke vekt (ibid). Et eksempel på kvantitativ registrering av strandsøppel basert på tilfeldig 

utvalgte lokasjoner er metoder utviklet i MAP-prosjektet. Datasett er samlet inn i flere norske fylker og 

viser et øyeblikksbilde av forsøpling i strandsonen i form av størrelse, vekt og antall gjenstander 

kategorisert mellom kildene «sjøbasert» (inkludert fiskeri) og «ukjent» (Haarr et al., 2019, p. 24).   

For å overkomme de begrensingene som finnes i kunnskapen i dag er det også viktig å utvikle studier 

ut fra hypoteser og ikke kun ut fra tilgjengelige data. Hypotesedrevet datainnsamling har vært mindre 

vanlig og må økes (Schoneich-Argent et al., 2019). Falk-Andersson, Berkhout, et al. (2018) foreslår å 

slå data fra folkeforskning sammen i én åpen plattform, slik det er gjort i Norge ved plattformen «Rent 

Hav»7. 

Basert på tabell 8 ser vi at det er behov for et mer omfattende datagrunnlag fra den østlige delen av 

Barentshavet og tilhørende strandsone. Makroplast fra sjøbaserte kilder er funnet i alle regionene i 

studieområdet. Basert på tabell 8 kan vi konkludere med at det er mindre data om makroplast fra 

sjøbaserte kilder tilgjengelig fra den russiske delen av Arktis og Kvitesjøen. Flere studier beskriver 

akkumulering av søppel i den europeiske delen av Arktis (spesielt ved åpningen av Kvitsjøen og i den 

nordøstlige delen av Barentshavet), men det finnes fortsatt lite kunnskap om disse områdene som gjør 

det vanskelig å konkludere.  

 

2.5.2.2 Kartlegging av kilder og årsaker  

Til tross for at marin forsøpling har stått på agendaen i en del år, er oversikten over problemets 

omfang og kompleksitet fremdeles mangelfull (Haarr et al., 2019). Norge har ingen god helhetlig 

metode for overvåking av plastsøppel, hverken på land eller på hav (Lindholm et al., 2019; Syversen 

et al., 2020). Det gjør det vanskelig å kvantifisere avfallet som befinner seg i havet, å predikere 

hotspots for marin forsøpling, og å modellere hvordan søppelet beveger seg i havet (Havas et al., 

2018 ; Lindholm et al., 2019). 

Det er behov for både bredde og dybde i kunnskap. B. Unger et al. (2021) påpeker at eksisterende 

kunnskap om marin forsøpling er konsentrert til noen lokale områder og at overordnet kunnskap om 

temaet mangler. De fremhever at undersøkelser basert på fly-baserte metoder, tross begrenset til å 

kun identifisere objekter større en 30 centimeter og høy kostnad, har den fordelen at de tillater 

undersøkelse av mengde og tetthet over større arealer og områder langt fra kysten (B. Unger et al., 

2021). Til gjengjeld argumenterer Grøsvik et al. (2018) for etablering av faste observasjonsplattformer. 

Dette vil muliggjøre gjentatt overvåking, som ville styrke påliteligheten til dataene, støtte analyse på 

 

https://ryddenorge.no/
https://naob.no/ordbok/folkeforskning
https://renthav.no/
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tidstrender og gi langsgående (longitudinal) datasett. Langtidstrender er avgjørende blant annet for å 

vurdere om tiltak og politikk har ønsket effekt (Lindholm et al., 2019; Schoneich-Argent et al., 2019; 

Tekman et al., 2017; AMAP, 2017). 

Per i dag er det ikke mulig å si med sikkerhet om hvordan mengden av plast i havmiljøet eller 

standsonen har endret seg (Falk-Andersson et al., 2019). En bedre kartlegging av marin forsøpling 

ved bruk av nye teknologier er foreslått (Lindholm et al., 2019). Teknologi med infrarøde stråler som 

kan identifisere plast, bruk av droner (som allerede er tatt i bruk), og applikasjoner for folkeforskning 

kan forbedre kartlegging av marin forsøpling.  

Å forstå kildene og årsakene til at avfallet kommer på avveier er nødvendig for å forhindre at dette 

skjer og begrense skadeeffekten når det skjer (A. Unger & Harrison, 2016). Det finnes noe 

kunnskapsgrunnlag om årsaker til at plastavfall kommer på avveier i sjømatnæringen, men det finnes 

også stor usikkerhet rundt dette (Johnsen, Haarr, et al., 2019). Kunnskapen er dessuten svært tett 

koblet til praksiskunnskap og erfaring med fiskeriaktiviteter og drift av havbruksanlegg. Forebyggende 

tiltak bør baseres på grundig kunnskap om arbeidspraksis i ulike marine næringer. Behovet ligger i at 

aktører som frivillige strandryddere og forskere bør bli bedre kjent med disse praksisene, for å bedre 

kunne analysere søppel som havner i naturen, og gi mer systematisk informasjon om kilder til 

forsøpling. I tillegg er eksisterende kunnskap om fiskerinæringen mer omfattende enn om 

havbruksnæring (Roland & Drægni, 2019). 

Derfor er det også behov å videreutvikle og ta i bruk metodikk for å analysere kilder, materialtype, 

årsaker til forsøpling, nasjonalitet og alder på gjenstander. Noen plukkeanalyser er gjennomført for å 

fylle kunnskapshull om marin forsøpling langs norskekysten (Falk-Andersson, Olaussen, et al., 2018; 

Falk-Andersson et al., 2019; Johnsen, Drægni, et al., 2019; Mepex, 2020) . For eksempel har 

dypdykkanalyser med søppeleksperter hjulpet til å skille havbruksrelatert søppel fra fiskerirelatert 

avfall (spesielt tau og taubiter) og til å identifisere andre typer søppel som kan stamme fra fiskefartøy 

(Haarr et al., 2019; Johnsen, Drægni, et al., 2019; Johnsen, Haarr, et al., 2019).  

  



Makroplast fra fiskeri og havbruk: kunnskapsstatus, forebyggende tiltak og kunnskapsbehov 

 

 

 40 

3 Forebyggende tiltak 

3.1 Tiltaksprogrammer i ulike geografiske områder 

Globale og regionale juridiske rammeverk og tiltaksprogrammer mot marin forsøpling bør sette retning 

og fokus for de enkeltprosjekter som blir satt i gang av enkeltaktører i Nord-Europa og Arktis. Vi vil her 

beskrive disse overordnede rammeverkene slik at enkeltprosjekter kan sees i relasjon til disse, og i en 

relevant sammenheng ut fra forvaltningshensyn. 

 

3.1.1 Globale reguleringer og tiltaksprogrammer 

Internasjonalt arbeid mot marin forsøpling har pågått siden 80-tallet. De første konferansene på 

temaet ble organisert i Honolulu (USA) i 1984 og 1989 som et resultat av økende interesse fra 

forsknings- og forvaltningsmiljøer. Det er særlig siden midten av 2000-tallet at bevissthet og bedre 

kunnskap har ledet til utvikling av spesifikke juridiske rammer og instrumenter for målrettet bekjemping 

av marin plastforurensing (Nielsen, Hasselbalch, Holmberg, & Stripple, 2020). Den første resolusjonen 

om plastforurensing i havet ble vedtatt på FNs generalforsamling i 2005. Denne ble etterfulgt av flere 

internasjonale deklarasjoner og resolusjoner vedtatt av mellomstatlige organisasjoner på 2010-tallet 

(G7, G20, m. fl.) og fora (f.eks. FNs Miljøforsamling) (UNEP, 2016). 

Også mer generelle reguleringer har betydning for forebygging av utslipp av plast fra sjøbaserte kilder. 

I en rapport av UN Environment (Raubenheimer, Oral, & McIlgorm, 2017) gis en grundig vurdering av 

disse. I tillegg til FNs Havrettskonvensjons generelle påbud for å ivareta marint miljø, er det flere 

globale bindende vedtak som inkluderer tiltak for å forhindre utslipp eller effekter av utslipp av plast fra 

sjøbaserte kilder. De mest relevante er: 

•       Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip, 1973, modifisert i 

1978 (MARPOL 73/78). Konvensjonens «Annex V» (Imo, 2021) er rettet spesifikt mot å forhindre 

utslipp av avfall fra skip og dekker også krav om tilstrekkelige avfallsmottak i havn. Tillegget er 

ratifisert av over 150 land, deriblant Norge. Oppfølging av konvensjonens «Annex V» skjer under 

IMOs miljøkomité MEPC som i 2018 vedtok en global handlingsplan mot plastforsøpling fra skip, 

inkludert fiskefartøy. Planen er beskrevet videre nedenfor i avsnitt 3.1.1.1. 

•       London-konvensjonen fra 1972 om dumping av avfall fra skip. 

•       Vedtak om mangfold og artsbevarelse: FNs konvensjonen om biologisk mangfold (1992), FN-

avtalen om fiske på det åpne hav (1995), og FNs konvensjon om vern av trekkende arter av ville 

dyr (1979). 

•       Vedtak målrettet til forvaltning av kjemikaler og avfall, inkludert Stockholmskonvensjonen (2001) 

om persistente organiske forurensninger og FNs Baselkonvensjonen (2017) om kontroll av 

grensekryssende transport av farlig avfall og dets disponering. 

Marin forsøpling er gradvis inkludert i flere ikke-bindende globale vedtak over det siste tiåret. 

Vedtakenes omfang er ofte bredere enn kun marin forsøpling. Som eksempler kan nevnes FNs 

globale handlingsplan for å bevare marint miljø fra påvirkning fra landbaserte aktiviteter (Unep, 2021), 

og FNs Agenda 2030 for Bærekraftig Utvikling (FN, 2021). I den siste er marin forsøpling inkludert 

som delmål 14.1 under Mål 14 (SDG 14), rettet mot bevaring og bærekraftig bruk av havet og marine 

ressurser. Delmål 14.1 er ikke bare siktet inn mot forsøpling, men mot alle former for havforurensing 

med følgende formulering: «Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for 

havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av 

næringssalter». 

Av ikke-bindende vedtak er det verdt å fremheve to sektorspesifikke rammeverk. Først, «FAO Code of 

Conduct for Responsible Fisheries» fra 1995, som i motsetning til overnevnte vedtak bare handler om 

havbasert aktivitet (fiskeri). Koden inneholder retningslinjer for å begrense forlatte, tapte eller på 

annen måte kasserte fiskeredskaper, og retningslinjer for å forminske avfallsproduksjon fra 
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fiskeriaktivitet. Det andre og mye nyere virkemiddelet er IMO’s «Action Plan to Address Marine Plastic 

Litter from Ships» fra 2018. Denne er eksklusivt målrettet mot marin plastforsøpling fra skip. IMOs 

handlingsplan inkluderer 30 tiltak, hvorav ni tiltak spesifikt skal minske marin plastforsøpling forårsaket 

av fiskeri. Handlingsplanen er vurdert som et særlig viktig globalt rammeverk og blir derfor beskrevet 

mer detaljert i avsnitt 3.1.1.1 nedenfor. 

I 2012 ble Honolulustrategien utviklet av FNs Miljøprogram og USAs NOAA Marin Debris Program 

som et resultat av den fjerde «Marine Debris Conference» arrangert i Honolulu året før. Honolulu-

strategien er en frivillig rammeverkstrategi som kan brukes som et planleggingsverktøy for 

programmer og prosjekter mot marin forsøpling. Strategien er basert på tre hovedmål, i) redusere 

utslipp og effekter fra landbaserte kilder, ii) redusere utslipp og effekter av sjøbaserte kilder, og iii) 

redusere mengde og effekter av søppel akkumulert langs kysten, på sjøbunn og i pelagisk sjøvann. 

Honolulustrategien har inspirert utformingen av mange av de handlingsplanene som har blitt utviklet 

etterpå, inkludert IMOs handlingsplan og de regionale handlingsplanene for Nord-Atlanten og Arktis. 

  

3.1.1.1 IMOs handlingsplan mot marin forsøpling fra skip 

IMOs miljøkomité (MEPC, Marine Environment Protection Committee) vedtok i 2018 en global 

handlingsplan mot marin forsøpling for å følge opp MARPOL-konvensjonens Annex V. 

Handlingsplanen gir IMO et verktøy for å oppnå målene i konvensjonens Annex V. Planen er bygget 

på eksisterende politikk og rammeverk og foreslår både endringer i disse, men også kompletterende 

tiltak. Følgende er en kort oppsummering av tiltakene i handlingsplanen (Imo, 2021), der flere av dem 

er spesifikt rettet mot fiskeri: 

•       Forslag om en global studie av plastutslipp fra skip 

•       Oppfølging av tilgang til og egnethet av avfallsmottak i havner 

•       Utrede obligatorisk merking av fiskefartøy og fiskeredskaper i samarbeid med FAO basert på 

IMOs nummersystem for skip 

•       Arbeide for styrket rapportering av tapte fiskeredskaper 

•       Sikre at fiskeriutstyr blir tatt med til havnemottak 

•       Gjennomgå forutsetninger for at mannskap på fiskefartøy og andre sjøfolk gis opplæring i og får 

økt bevissthet om konsekvensene av marin plastforsøpling 

•       Utrede systemer for obligatorisk rapportering av tap av containere til sjøs 

•       Styrke offentlighetens bevissthet om marin plastforsøpling 

•       Styrke internasjonalt samarbeid 

Handlingsplanen oppfordrer også berørte land til å samle inn informasjon om tapte fiskeredskaper, og 

om å utvikle og spre beste praksis for å gi fiskefartøy insentiver for å samle opp og levere utrangert 

utstyr i havn. 

For avfallsmottak i havn anbefaler planen at land vurderer krav om separat innsamling av plastavfall 

fra skip, inkludert fiskeutstyr, for å legge til rette for økt gjenbruk og gjenvinning. 

 

3.1.2 Regionale rammeverk og tiltaksprogrammer 

3.1.2.1 OSPARs handlingsplan mot marin forsøpling 

Den første regionale handlingsplanen med betydning for studieområdet er OSPARs handlingsplan 

mot marin forsøpling (OSPAR, 2014) for perioden 2014-2021. Handlingsplanen ble avsluttet i juni 

2021, og evalueringsrapporten er oppsummert i slutten av dette avsnittet.  

OSPAR-konvensjonen regulerer internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljø i det 

nordøstlige atlanterhavsområdet. OSPARs medlemsland, inkludert Norge, vedtok i 2014 planen som 
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fokuserte på fire temaer: a) tiltak for å bekjempe sjøbaserte kilder, b) handlinger for å bekjempe 

landbaserte kilder, c) opprydding, og d) opplæring og utadrettet virksomhet. Tiltak inkludert i disse fire 

temaene er fordelt mellom tiltak som krever regional fellesaksjon gjennom OSPAR kommisjonen og 

nasjonale tiltak som bør iverksettes hvert medlemsland.  

Planens tiltak for å bekjempe utslipp fra sjøbaserte kilder kan deles inn i: 

i)      Seks tiltak mot avfall produsert ombord i fartøy og ved mottaksanlegg i havner 

ii)     Seks tiltak målrettet mot fiskeri. 

Begge grupper av tiltak er aktuelle for å forebygge utslipp fra fiskeri, men bare ett av tiltakene er 

relevant for havbruk. 

I den første gruppen av tiltak inngår koordinering for implementering og støtte til revidering av EUs 

direktiv om mottaksanlegg i havner for levering av avfall fra skip. Det settes også fokus på 

implementering av en ISO-standard for mottaksanlegg i havn. De siste tre tiltakene i gruppen dreier 

seg om håndheving av lovgivning gjennom inspeksjoner av avfall fra skip (jfr. MARPOL Annex V), 

prioritering av havnestatskontroll, og om å analysere og sammenligne bøter for marin forsøpling. 

OSPAR medlemmer må sørge for effektiv implementering og håndheving av MARPOL Annex V i 

forhold til både fiskeri- og skipsavfall på nasjonalt nivå. 

Den andre gruppen av tiltak er spesifikt rettet mot fiskeri. Tiltakene inkluderer insentiver for ansvarlig 

oppførsel og forebygging av forsøpling, utvikling av en beste praksis for fiskerinæringen, opprydding 

gjennom ordninger som «Fishing for Litter», samt kartlegging av områder med akkumulasjon av 

fiskeredskap eller høy risiko for spøkelsesgarn. Følgende tiltak inngår i planen: 

i)                 Å identifisere alternativer for å adressere viktige avfallsprodukter fra fiskeindustri og havbruk 

som kan bidra til marin forsøpling, inkludert innskuddsordninger, frivillige avtaler og utvidet 

produsentansvar. OSPAR land bør undersøke markeder for plastavfall fra fiskeri- og rederi og 

støtte eller sette i gang samfunns-/forretningsbaserte initiativer. 

ii)               Utvikle og fremme beste praksis forhold håndtering av marint søppel gjennom et multinasjonalt 

samarbeidsprosjekt med fiskeindustrien og kompetente myndigheter. Alle relevante aspekter 

(inkludert f.eks. «labbetuss/slitematter», avfallshåndtering om bord, avfallshåndtering ved 

havner, driftstap og notavkapp) bør inkluderes. 

iii)              Undersøke utbredelsen av og virkningen av «labbetuss/slitematter» (av syntetisk fiber). I 

dialog med kompetente myndigheter (f.eks. nasjonale myndigheter, EU, NEAFC, osv.) og 

fiskerinæringen samarbeide for å redusere avfall som genereres av tau på et regionalt nivå. 

iv)             Styrke den eksisterende OSPAR-anbefalingen 2016/1 (OSPAR, 2016) om reduksjon av marint 

søppel gjennom implementering av «Fishing for Litter» initiativer. OSPAR land bør promotere 

deltakelse av alle fiskerfartøy i «Fishing for Litter» initiativer og påse at ethvert fartøy som er 

involvert i ordningen kan levere oppsamlet avfall ved deltakende havner i OSPAR-land. 

v)              Identifisere hot spot-områder gjennom kartlegging av fangststeder eller historiske 

dumpingsområder i samarbeid med andre initiativer, forskningsprogrammer og 

fiskeriorganisasjoner. 

vi)             Utvikle en risikovurdering for å identifisere hvor ansamlinger av spøkelsesgarn utgjør en 

trussel for miljøet og fjerne disse. 

Det første tiltaket i denne gruppen er det eneste i handlingsplanen som også omfatter 

havbruksnæringen. 

OSPAR-land skal også sørge for å fjerne barrierer for behandling eller riktig deponering av marint 

søppel samlet inn gjennom «Fishing for Litter», inkludert deponering hvis relevant og i tråd med 

avfallslovgivningen. 

Et siste tiltak rettet mot fiskerinæringen inkludert i handlingsplanen som OSPAR-land bør iverksette er 

en holdningskampanje for å gjøre fiskere oppmerksomme på sine forpliktelser i henhold til EUs 

kontrollforordning (1224/2009) (EU Council, 2009) med hensyn til rapportering, merking og gjenfinning 
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av tapte garn. 

I tillegg er tiltak rettet mot bruk og design av produkter og emballasje som ikke er inkludert i de to 

overnevnte tiltaksgruppene, relevant for å forebygge forsøpling. En første undersøkelse av mulige 

områder for designforbedringer er gjennomført i OSPAR-området (OSPAR, 2020) i samarbeid med 

næringen. Målet har vært å øke kunnskapen i næringen om alternative løsninger. Forslag til 

forbedringsområder ble identifisert angående design og resirkulering av fiskeredskaper (OSPAR, 

2020) (som er inkludert gjennom fiskeri-relaterte tiltak), og mot utslipp av ekspandert polystyren 

(OSPAR, 2021b).  

Utarbeidelse av et faktaark om marint søppel som grunnlag for utvikling av utdanningsprogrammer for 

profesjonelle sjøfolk og fiskere inngår som et tiltak for utdanning og utadrettet virksomhet. I den 

forbindelse bør OSPAR-land promotere eller innføre et miljøbevissthetskurs for fiskere og 

fiskerisektoren. I tillegg etterlyses etablering av en database som samler beste praksis (OSPAR, 

2021c). Per i dag har databasen samlet informasjon fra 10 initiativer med forskjellig omfang og fokus, 

men ingen av dem er spesifikt målrettet mot sjøbaserte kilder til søppel. 

Denne første OSPAR-handlingsplanen ble altså avsluttet i juni 2021. Av evalueringsrapporten 

(OSPAR, 2021a) fremgår det at ambisjonene med planen har oversteget den nasjonale 

gjennomføringsevnen til medlemslandene. 76 % av aktørene involvert i OSPAR bekreftet at tiltakene i 

handlingsplanen har vært effektive eller moderat effektive i å forebygge marin forsøpling fra fiskeri. 

Fishing for Litter ble særlig fremhevet som et foregangseksempel. Videre har handlingsplanen vært 

særlig viktig i samarbeidet med EU-kommisjonen og «The North Sea Advisory Council» i det å 

organisere arbeidsgrupper og samle informasjon om erfaringer med design og gjenvinning av 

fiskeriutstyr. Generelt framheves verdien av OSPARs handlingsplan for strategiske samarbeid mellom 

land, den kunnskapsdelingen som arbeidsgrupper og arrangement har bidratt til, og rollen som 

OSPAR spiller i å koordinere nasjonale handlinger opp mot EU og ny lovgivning. De fleste nasjonale 

tiltakene i planen er fortsatt under gjennomføring for en majoritet av de involverte landene (for detaljer 

vises til tabell 2.3 i evalueringsrapporten). Av de 20 tiltakene er 50 % (10 prosjekter) iverksatt, 40 % (8 

prosjekter) forventes ferdigstilt i løpet av 2021 og 10 % (2 prosjekter) har blitt parkert inntil videre 

grunnet lav fremdrift. Det fremkommer ikke av evalueringen hvordan Norge har prestert isolert sett. De 

tiltakene i planen som har hatt minst fremdrift var de som krevde tiltak utenom OSPARs 

standardoppdrag, som f.eks. tematikk rundt utvidet produsentansvar, produktdesign og avfallsmottak 

og videre håndtering av sjøbasert avfall. Samtidig kommer det frem av evalueringen at OSPAR har 

vært viktig i å bidra til revideringen av EUs direktiv 2019/883 om havnemottak («port reception 

facilities») som ventes å medføre innføring av en generell havneavgift som dekker avfallsmottak for 

alle europeiske havner, inkludert fiskerihavner. 

3.1.2.2 Arktisk handlingsplan mot marin forsøpling 

Den andre regionale handlingsplanen som har betydning for det geografiske området omfattet av 

denne studien er Arktisk handlingsplan mot marin forsøpling (Pame, 2021). Planen ble vedtatt av 

Arktisk råds medlemsland i mai 2021 og inneholder en rekke strategiske tiltak som tar for seg både 

land- og sjøbaserte kilder til marint søppel i den arktiske regionen. Tiltakene er organisert i følgende 

åtte temaer: 

1)     Reduksjon av marint søppel fra fiskeri og havbruk 

2)     Reduksjon av marint søppel fra skip og offshore strukturer 

3)     Forbedring av avfalls- og avløpsvannbehandling på land 

4)     Bærekraftig materialforvaltning i det arktiske miljøet 

5)     Rydding av kysten i Arktis 

6)     Styrking av overvåking og forskning 

7)     Formidling 

8)     Internasjonalt samarbeid 

Seks av disse åtte temaene inneholder tiltak for å forebygge utslipp fra fiskeri og havbruk.  
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Fokuset på land- og sjøbaserte kilder og opprydding er som i Honololu-strategien tydelig, men 

reduksjon fra sjøbaserte kilder er i denne planen delt i to temaer med søkelys på henholdsvis fiskeri 

og havbruk, og på skip og offshore strukturer. I tillegg er andre strategiske temaer som overvåking og 

forskning, formidling og samarbeid inkludert.  

Handlingsplanen slår fast at søppel fra fiskeri og havbruk er viktige bidrag til den marine forsøplingen i 

Arktis. Selv om havbruksnæringens bidrag til marint søppel i Arktis vurderes som relativt lite 

sammenlignet med fiskeri, vil det med vekst over tid ha potensiale til å ha økt betydning i fremtiden. 

Konkrete tiltak i planen for å redusere utslipp av plast fra fiskeri og havbruk inkluderer tiltak som tar 

sikte på å redusere driftstap og notavkapp; utvidet gjenvinning og gjenbruk av forlatte, tapte eller på 

annen måte kasserte fiskeredskaper (ALDFG), og forbedring av avfallshåndtering ombord på 

fiskefartøy, ved havbruksinnretninger og ved mottaksanlegg i havn. 

På grunn av at Arktisk handlingsplan nylig er vedtatt har denne studien ikke inkludert vurdering av 

effekten til tiltakene, men disse tiltakene vurderes som relevante å følge med på fremover. 

 

3.1.3 Norges handlingsplaner mot marin forsøpling 

3.1.3.1 Den nasjonale plaststrategien 

Den norske regjeringen lanserte i 2021 en nasjonal plaststrategi (Regjeringen, 2021) som vil bidra til å 
gjennomføre FNs nullvisjon fra 2017 om stans i alle utslipp til havet på lang sikt (bærekraftsmål 14). I 
plaststrategien er fiske, skipsfart og havbruk behandlet i et eget kapittel og blir beskrevet som de 
største identifiserbare kildene til marin forsøpling i Norge, sammen med forbrukerrelatert avfall. I 
Norge ligger ansvaret for miljøpåvirkning fra skip under Klima- og miljødepartementet, med 
Sjøfartsdirektoratet som utøvende myndighet.  
 
Særlig viktige tiltak, forslag og anbefalinger for å forebygge utslipp fra fiskeri og havbruk i strategien 
er:  
 

• Strategien viser til at det i henhold til Havressursloven er ulovlig å dumpe eller etterlate 
fiskeredskaper i havet, og plikt til å lete etter tapte redskaper jfr. forskrift om utøvelse av fiske i 
sjøen. Tapte redskaper skal meldes til Kystvaktsentralen. Dette gjøres gjennom det digitale 
verktøyet «BarentsWatch» (beskrevet som enkeltprosjekt i seksjon 3.3).  

• Strategien viser til at Forurensningsloven pålegger eier eller bruker ved opphør av en 
havbruksvirksomhet å gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensing. 
Akvakulturforskriftens § 17 spesifiserer videre krav om at en lokalitet ved avsluttet drift skal 
være fullstendig ryddet innen seks måneder. 

• Strategien vektlegger at Fiskeridirektoratet gradvis bygger opp økt tilsyn med marin forsøpling 
som en del av havbrukstilsynet, og at Fiskeridirektoratet vil utføre holdningsskapende 
aktiviteter i samarbeid med nærings- og miljøorganisasjoner. Strategien nevner også 
oppfølgning av Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling (beskrevet under 
avsnitt 3.1.3.2). 

• Strategien fremhever en styrking av kapasiteten til forvaltning til å følge opp havnenes krav 
om avfallsplaner.  

• Strategien peker på at det er behov for å gjennomgå regelverk knyttet til opprydding av 
fortøyninger, kjetting og tau under havbruksanlegg, og at myndighetenes krav eventuelt må 
tydeliggjøres.  

• Det skal utarbeides en instruks/mal til landets fylker (Statsforvalterne) for håndtering og 
dokumentasjon av rydding på opphørte havbrukslokaliteter. Dette vil virke forebyggende mot 
plastforsøpling. Kostnader for oppryddingen skal avklares. 

• Strategien peker ut rollen for Senter mot marin forsøpling (Marfo) til å fokusere på kunnskap 
om forebygging av marin forsøpling fra sjøbaserte kilder, og legge til rette for arbeidet med 
dette.  

• Strategien konstaterer at effekten av IMOs handlingsplan er avhengig av at enkeltland aktivt 
foreslår tiltak for konkret oppfølgning overfor IMOs miljøkomité (MEPC), og at disse tiltakene 
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får tilslutning av andre land. Regjeringen ønsker også å videreføre støtte til oppfølgning av 
IMOs handlingsplan mot marin forsøpling gjennom GloLitter Partnerships (beskrevet som 
enkeltprosjekt i avsnitt 3.3). 

• Strategien bekrefter at Norge vil bidra i arbeidet med å innføre obligatorisk krav om 
rapportering av tapte fiskeredskaper til IMO (se beskrivelse av MARPOL-konvensjonens og 
IMOs handlingsplan mot marin forsøpling under avsnitt 3.1.1.1) på linje med kravene i den 
nordøstatlantiske fiskerikommisjonens (NEAFC) regler om merking og rapportering av tap. 

• Strategien viser til at Norge i 2019 sluttet seg til Global Ghost Gear Initiative (GGGI) som er 
en global samarbeidsarena for å utvikle kunnskap og metoder for å redusere tap av og hente 
opp fiskeredskaper, og minske spøkelsesfiske (beskrevet som enkeltprosjekt i avsnitt 3.2). 
Norge bidrar aktivt med statlige midler til organisasjonen. 

• Regjeringen ønsker å styrke arktisk og norsk-russisk samarbeid mot marin forsøpling fra skip, 
inkludert fiskeredskaper. 

  

3.1.3.2 Fiskeridirektorats handlingsplan mot marin forsøpling 

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri, fritidsfiske og havbruk og skal bidra til at all 

aktivitet knyttet til disse aktivitetene drives på en bærekraftig måte. Derfor har de i 2021 lansert en 

handlingsplan mot marin forsøpling for perioden 2021-2026 (Fiskeridirektoratet, 2021). I 

handlingsplanen står det at «I et langtidsperspektiv er vårt overordnede mål å etablere gode systemer 

og løsninger, samt å heve kunnskapen til et nivå som gjør våre oppryddingstiltak overflødige.»  

Handlingsplanen gir eksempel på eksisterende tiltak som berører yrkesfiske, fritidsfiske (ekskludert i 

denne studien) og havbruk, inkludert oppryddingsprosjekter og finansiering av disse. De legger 

samtidig frem 24 tematiske satsningsområder, der hvert område inneholder en rekke konkrete tiltak. 

33 av tiltakene er rettet mot havbruk og 37 mot yrkesfiske. For både havbruk- og fiskerinæringen er de 

fleste tiltakene forventet gjennomført i løpet av 1-3 år (se Figur 13). Ut fra Fiskeridirektoratets 

beskrivelse er fokuset i tiltakene rettet mot havbruk tett knyttet mot utvidet kunnskapsutvikling, økt 

tilsyn og håndtering av nedlagte lokaliteter. For fiskeri, der kunnskapsgrunnlaget er bedre, vil fokus 

være rettet mot forebygging gjennom å sikre gode holdninger og tilstrekkelig kunnskap om 

konsekvensene av forsøplingen, gode ordninger for mottak og håndtering av avfall, effektive løsninger 

for rapportering av tapte redskaper, og på hvordan fiskeredskaper er laget og satt sammen. Følgende 

oppsummerer tiltaksområdene fordelt på yrkesfiske og havbruk: 

Felles tiltak for yrkesfiske og havbruk  

• Forskning og utvikling knyttet til nedbrytbare materialer til bruk i marin aktivitet  

• Deltakelse i offentlige samarbeidsforum 

• Bidrag til internasjonalt arbeid  

• Utviklingsmidler og tilskuddsordninger  
 
Yrkesfiske  

• Forebyggende og holdningsskapende arbeid  

• Årlige opprydningstokt for tapte fiskeredskaper  

• Opprydning av fiskeredskap utført av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste 

• Forskning og utvikling rundt miljøavtrykk av ulike typer redskap 
 
Havbruk  

• Havbrukstilsyn 

• Garantiordning for å sikre opprydding av forlatte oppdrettsanlegg  

• Tilsyn etter avsluttet drift  

• Kontroll av «forlatte» oppdrettskomponenter i sjø eller fjæresone 

• Bidrag i arbeidet med opprydning av forlatte anleggslokaliteter 
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Figur 13. Fordeling av tiltak foreslått i Fiskeridirektoratets handlingsplan ut fra angitt tidsperspektiv 
for gjennomføring.  

 
Fiskeridirektoratet legger opp til både oppryddingsarbeid, forebyggende arbeid og satsning på 

forskning og utvikling. Effektene og måloppnåelsen vil ikke kunne måles for alle tiltakene som foreslås 

i handlingsplanen innenfor tidsrammen for planen. Handlingsplanen tar høyde for at evalueringer og 

oppdateringer vil gjennomføres underveis i arbeidet, og at prioriteringer vil kunne endres basert på ny 

kunnskap, tilgjengelige resurser og føringer fra regjeringen. Et årshjul for oppfølging av 

handlingsplanen i 2021 er vedlagt handlingsplanen. 

På en rekke tiltaksområder i Fiskeridirektoratets handlingsplan har kartleggingen ikke funnet noen 

særlig prosjektaktivitet. Det er derfor innhentet en statusoppdatering fra Fiskeridirektoratet (H. S. Berg, 

personal communication, November 4, 2021), oppsummert nedenfor: 

For området «Tilsyn» (av havbruk) melder Fiskeridirektoratet at det jobbes med å se på hvilke 

muligheter som finnes for å iverksette kravpunkter knyttet til marin forsøpling i eksisterende 

tilsynstema.  

På temaet «Lagring av fiskeredskaper i havet» er arbeidet fordelt til en seksjon i 

Fiskeridirektoratet, men det er forventet noen forsinkelser i oppstarten.  

For «Utredning tiltakskostnader» melder Fiskeridirektoratet at slikt arbeid pågår fortløpende. 

Når det gjelder «Gjennomgang av regelverk for å sikre tydelig ansvar, spesielt knyttet til 

oppkapping/opphugging av akvakulturutstyr» viser Fiskeridirektoratet til interne prosesser som 

vil kreve arbeid over noe tid. 

Fiskeridirektoratet har spilt inn at de ønsker å ha temaet marin forsøpling inkludert i 

Havforskningsinstituttets (HI) risikorapport for havbruk («akvakultur»). Dette ble gjort i 

dialogmøter med HI først i 2019 og på nytt høsten 2021. Det er nå opp til HI å vurdere når de 

har en tilstrekkelig kunnskapsstatus til å skrive et kapittel om temaet. 

Når det gjelder å sikre opprydning av lokaliteter etter opphørt drift melder Fiskeridirektoratet at 

det tidlig i 2021 ble opprettet en oversikt over aktive og slettete lokaliteter for blåskjelloppdrett 

som grunnlag for opprydningstiltak. I løpet av sommeren er 15 anlegg med manglende 

opprydning i Agder ryddet, og direktoratet finansierer nå opprydningen av 4 anlegg i 

Trøndelag. De håper å få ryddet de resterende «eierløse» blåskjellanleggene i løpet av 2022. 

Videre vil de se på tiltak som kan forebygge nye situasjoner med forlatte anlegg som ikke blir 

ryddet av eier.  

Noen tiltak skal i henhold til Fiskeridirektoratets handlingsplan gjennomføres lenger frem i tid, 
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og er enda ikke påbegynt. Garantiordninger for opprydding er et slikt eksempel som skal 

gjennomføres først innen utgangen av 2024. Likeså tiltaket «Kontroll av lagrede 

oppdrettskomponenter» som etter planen skal starte først i 2022. 

 

3.1.3.3 Innføring av europeisk lovgivning 

To norske initiativer for å innføre europeisk lovgivning anses særlig relevant å se i sammenheng med 

utvikling av tiltak for å forebygge plastforsøpling fra fiskeri og havbruk.  

Det ene initiativet er innføring av vederlagsfri levering for avfall fra fiskeri (Miljødirektoratet, 2021) som 

følge av revideringer i EUs reviderte Skipsavfallsdirektiv. Direktivet legger opp til at fiskefartøy 

inkluderes i ordningen med et generelt avfallsgebyr i havn, som betales uavhengig av om fartøyet 

leverer avfall eller ikke. Gebyret vil gå til drift av mottaksordninger i havn og behandling av avfall, 

inkludert oppfisket avfall. I Norge har Klima og miljødepartementet (KLD) sendt et forslag ut på høring, 

med høringsfrist januar 2022. I høringsnotatet er ordningen Fishing for Litter som tilbyr gratis levering 

av oppfisket avfall i utvalgte havner, foreslått faset ut når Skipsavfallsdirektivets reviderte krav er 

innført. Det anbefales også å innføre krav til havner om å legge til rette for mottak av sorterte 

avfallsfraksjoner fra skip, inkludert oppfisket avfall. EU-direktivet stiller også krav om at fiskefartøy og 

fritidsbåter over 45 meter omfattes av plikt til å levere avfallsmelding til havn før anløp. Begrunnelsen 

er at disse fartøyene anses å være en bidragsyter til marin forsøpling. Til gjengjeld blir det stilt krav om 

at havnene skal utstede avfallskvittering.  

Det andre initiativet kommer som følge av at EUs direktiv om engangsplast krever at Norge innen 1. 

januar 2025 skal innføre utvidet produsentansvarsordninger for utstyr som inneholder plast og som blir 

brukt i fiskeri- og havbruksnæringa. Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og 

miljødepartementet å utrede hvordan disse ordningene skal innføres i norsk lovgivning og i det norske 

samfunnet. Ordningens utforming og gjennomføring i Norge vil kunne bli viktig for å finansiere 

håndtering av marin plastforsøpling fra sjøbaserte næringer. Enkeltprosjekter og tiltak vil i økende 

grad rette seg mot ordningene så snart en endelig beskrivelse fra myndighetene er lagt frem. 

3.2 Forebyggende tiltak som fremheves i litteratur 

I denne seksjon oppsummeres kort hva som er skrevet i vitenskapelig litteratur og rapporter fra 

næringen om tiltak for å forebygge forsøpling av makroplast fra henholdsvis fiskeri og havbruk.  

3.2.1 Fiskeri 

I litteraturen løftes det frem en rekke beskrivelser av generelle tiltak for å forebygge forsøpling. Clean 

Nordic Oceans sluttrapport (Nordic Council of Ministers, 2020) vurderes som en viktig erfaringsbasert 

kunnskapskilde til hvilke områder som vil kreve økt fokus fremover for å forebygge forsøpling fra 

fiskerinæringen. I rapporten beskrives følgende seks hovedfunn: 

1. Utilstrekkelig rapportering av kvantitet og lokasjon for tap av fiskeutstyr for effektiv fjerning 
2. Liten eller ingen innsats for å fjerne tapt fiskeriutstyr 
3. En signifikant høyere risiko for å tape passive redskaper enn aktive redskaper innebærer 

at økt fokus bør være på å forebygge tap av passive redskaper 
4. Utilstrekkelige bevisstgjøringsinitiativer 
5. Inkonsekvent eller ikke-eksisterende mottaksanlegg for oppfisket eller utrangert utstyr 
6. Utilstrekkelig gjenbruk og gjenvinning av fiskeriutstyr 

 

Resultatene fra en spørreundersøkelse blant fiskere og havbruksansatte, gjort av Fiskeridirektoratet 

og PwC, viser at de mest effektive tiltakene mot forsøpling innen fiskeri er «Digital sporing av 

redskap»; «Tilrettelagt returordning i fiskerihavn» og «Holdningskampanje». De mest effektive 
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tiltakene mot forsøpling innenfor havbruk er i følge den samme studien «Holdningskampanjer»; 

«Kunnskapskampanjer» og «Bedre returordninger» (Fiskeridirektoratet & PwC, 2021). 

Disse hovedfunnene gjentas også i øvrig vitenskapelig litteratur. Ifølge intervjustudier med fiskere gjort 

av Olsen et al. (2020) er det tre mekanismer som sammen er avgjørende for å forebygge forsøpling 

fra fiskeri: holdninger til forsøpling, praksis og rutiner ombord og avfallsmottak i havn. Studien 

beskriver følgende praksis som vil kunne motvirke tap av utstyr: i) investering i utstyr av høyere 

kvalitet som dermed vil ha mindre risiko for å gå tapt; ii) utveksling av informasjon mellom fiskere om 

utfordrende fiskefelt iht. til tap; iii) kontinuerlig sjekk av utstyr for slitasje og behov for reparasjon eller 

utskiftning iv) forbedre driftsrutiner for å forebygge skade på utstyr, som f.eks. det å ta inn utstyr før 

dårlig vær.  

Økt bevissthet hos fiskere om forsøpling blir trukket frem som en viktig forebyggende faktor (Liu, 

Wang, & Chen, 2013), og kan delvis kobles sammen med økt mediedekning av temaet (Olsen et al., 

2020). Fortsatt mediefokus for øke oppmerksomhet bør derfor være et overordnet tiltak for alle 

involverte aktører i næringen. 

Ikke alt søppel som oppdages blir tatt ombord i fiskefartøy. Størrelse på skip, tilgangen på 

avfallsmottak i havn og kostnadene for å levere avfall er beskrevet som tre viktige faktorer som 

påvirker dette. For mindre båter er både plass ombord og tid eller tilgang på mannskap begrensende 

faktorer. Mindre havner mangler ofte gode avfallsmottak (Olsen et al., 2020). Motivasjonen hos fiskere 

til å ta med oppfisket søppel til land er vurdert å påvirkes positivt hvis det er gode ordninger for mottak 

og gjenvinning (Liu et al., 2013). Utdanning for fiskere om miljømessige konsekvenser av forsøpling i 

havet blir også trukket frem i litteraturen  

I litteraturen vises det også til forslag om lovpålagt bruk av biologisk nedbrytbare materialer sammen 

med et insentivprogram for utskifting, og forslag om merking av fiskeredskap for å sikre sporing og 

gjenfinning (Gold, Mika, Horowitz, & Herzog, 2013). Andre tiltak som løftes frem er insentiver for 

ansvarlig håndtering av avfall ved hjelp av utvidet produsentansvar, særlig for lokale småsamfunn 

med manglende infrastruktur for avfallsmottak (Eriksen et al., 2020). De samme forfatterne tar også til 

orde for å øke antall observatører ombord i fiskeflåten, noe som ikke er inkludert i Fiskeridirektoratets 

handlingsplan mot marin forsøpling. Flere tiltak som forfatterne etterlyser er utvidete program 

tilsvarende Fishing for Litter, utvikling av utstyrsdesign for å redusere omfanget av redskaper som 

slites i kontakt med bunn, slitasje og tap, samt utvikling av bionedbrytbare materialer. Andre forfattere 

understreker også behov for økt økonomisk innsats til å gjenfinne utstyr og at oppryddingstokter 

fokuserer på områder med særlig høy tapsfrekvens (Gilman, 2015).  

 

3.2.2 Havbruk 

Rapporten «Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk» (Hognes & Skaar, 2017) konkluderer med at 

summen av inspeksjoner, miljøsertifiseringer, interne prosedyrer og bevissthet i nærmiljøet gir lite rom 

for omfattende marin forsøpling fra norske oppdrettsanlegg. Resultatene er basert på tett dialog med 

og befaring hos havbruksnæringen. Ut fra en slik konklusjon er det ikke behov for omfattende tiltak 

rettet mot å forebygge plastforsøpling fra næringen. Samtidig nevner forfatterne at ved å bidra til bedre 

analyser av avfallet kan den norske havbruksnæringen bidra til mer målrettede tiltak mot marin 

forsøpling. Rapporten trekker også frem at havbruksnæringen er tett fulgt opp gjennom inspeksjoner 

fra myndighetene, og i stor grad også fra frivillige miljøsertifiseringsordninger (som f.eks. GlobalGAP 

og Aquaculture Stewardchip Council (ASC)), og at forsøpling og avfallsplaner er noe av det som 

kontrolleres i en inspeksjon for GlobalGAP.  

I en annen nylig publisert rapport om «Plast og havbruksnæringen i Trøndelag» (Pettersen & Sæther, 

2021) er det identifisert flere tiltak (se rapportens tabell 4 og 5) som enkelt kan innføres og iverksettes 
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med direkte effekt på mengden plast i omløp og for risiko for tap på avveie. Eksempler på enkle og 

praktiske tiltak på anleggene er generell ryddighet på båtdekk med lett tilgjengelig søppelcontainer og 

kildesortering på dekk på arbeidsbåtene. Andre forslag er direkte avhending i containere for å unngå 

mellomlagring på anlegg og båtdekk for å redusere muligheten for at tau og utskiftede 

plastkomponenter tapes fra arbeidsbåter og anlegg. Økt fokus på å holde fast i og samle opp tau som 

kappes er også en av de enkle løsninger som fremheves. Det pekes samtidig på at nye rutiner og nytt 

utstyr vil være særlig gjennomførbare og effektive tiltak mot forsøpling hvis de forenkler 

arbeidshverdagen eller gir bedre økonomi, og at HMS og rømningssikring alltid vil ha prioritet i denne 

sammenhengen. Andre tiltak går på å øke bevisstheten om forbruk av f.eks. tau gjennom interne 

systemer, og bevisstgjøring om plastens nedbrytningstid i sjøen ved å synliggjøre dette på skilt ute på 

anleggene.  

 

3.3 Kartlegging av enkeltprosjekter 

Studien har gjennom systematisk kartlegging (se kapittel 1.2.2 for beskrivelse av metodikk) funnet 548 

prosjekter og tiltak i Nord-Europa og Arktis som er vurdert som relevante for å forebygge utslipp av 

makroplast fra fiskeri og havbruk. Hovedformålet med kartleggingen og vurderingen er å gi eksempler 

på og vise frem interessante prosjekter og initiativer i studieområdet. Av de kartlagte prosjektene ble 

25 prosjekter vurdert til å ha «God» forebyggende effekt mot marin forsøpling. Disse er trukket frem i 

Tabell 9. Detaljer om alle kartlagte prosjekter er listet opp i vedlegg C. 
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Tabell 9. Oversikt over kartlagte prosjekter, fordelt per havområdene OSPAR I, OSPAR II respektive 

øvrige relevante prosjekter som grenser til OSPAR I&II, og øvrige relevante norske prosjekter som 

ikke er rettet til eller begrenset til et spesifikt havområde. Respektive prosjekts effektvurdering er 

detaljert («God effekt»; «Begrenset effekt»). Prosjektene vurdert til å ha høyest sikkerhet i 

effektvurdering er sortert øverst (trafikklysmodell nedenfor, beskrevet i kapittel 1.2.3).   

 

Prosjekter rettet mot havområde OSPAR I 
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Prosjekter rettet mot havområde OSPAR II 

 

Prosjekter rettet mot både havområde OSPAR I & II 
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Øvrige kartlagte relevante norske prosjekter rettet mot uspesfikke havområder (globalt) eller 

andre relevante prosjekter i områder som grenser til OSPAR I&II  

 

 

Den forebyggende effekten av hvert enkelt kartlagt prosjekt er vurdert med den hensikt å rangere 

funnene (se kapittel 1.2.3 for beskrivelse av metodikk). Effektvurderingen er i høy grad kvalitativ og 

basert på relativt lite informasjon, og bør utelukkende tolkes som forfatternes vurdering av hvilke tiltak 

som viser potensiale for særlig god forebyggende effekt mot forsøpling. Prosjektene som er blitt 

vurdert er av svært varierende art, innretning og omfang, og prosjektene bør derfor i liten grad 

sammenlignes opp mot hverandre.  
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Figur 14 gir oversikt over kartlagte prosjekter. Prosjektene fordeler seg mellom flere land, havområder, 

sektorer og tiltakstyper, og drives av eller er rettede mot en rekke ulike sektorer. 

 

 

Figur 14. Oppsummering av hvordan de kartlagte prosjektene fordeler seg mellom a) Nasjonal 
tilhørighet hos prosjekteier, b) Prosjekter og tiltaks geografiske omfang, c) Fordeling av prosjekter 
per type tiltak, d) Geografisk fordeling ut fra havområde for prosjektet, e) Sektortilhørighet for 
prosjekteier, f) Prosjekters primære målgruppe per sektor. 

 

Flertallet av prosjektene som er kartlagt eies eller ledes av norske aktører, men flere relevante 

prosjekter er også blitt identifisert i Sverige, Storbritannia, Danmark, Nederland, Island, Belgia, 

Tyskland, eller i konstellasjoner mellom flere land (se Figur 14a). 

De fleste prosjektene er nasjonale, men det gjennomføres også en del multinasjonale prosjekter (se 

Figur 14b). Et mindretall av de kartlagte prosjektene har kun lokalt omfang. 

Flertallet av prosjektene og tiltakene er kategorisert som generelle forsknings- og utviklingsprosjekter 

(FoU), men opplærings- og bevisstgjøringsprosjekter og prosjekter rettet mot politikkutforming er også 
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godt representert (se Figur 14c). Færre prosjekter er funnet innenfor ordinær drift av virksomheter, 

selv om næringsaktører innenfor fiskeri og havbruk deltar i flere FoU-prosjekter. 

I hovedsak omfatter kartlagte prosjekter og tiltak på havområdet OSPAR II, og noen færre på OSPAR 

I. Flere prosjekter og tiltak har spesifikt fokus på et havområde, eller et globalt fokus. Det er også 

funnet en rekke enkeltprosjekter med fokus utenfor studieområdet (OSPAR I og II), f.eks. i Det keltiske 

havet, Østersjøen, Biscayabukta og Den engelske kanal (se Figur 14d). 

Et flertall av prosjektene er drevet av offentlig sektor (Figur 14e), etterfulgt av akademia eller 

forskningsinstitutter og interesse/bransjeorganisasjoner. Færre prosjekter er eid av næringsaktørene 

selv. Prosjektenes primære målgruppe er i høy grad næringsaktører innenfor fiskeri (Figur 14f). 

Et særlig omfattende arbeid med å utarbeide konkrete tiltak for å forebygge plastforsøpling fra både 

fiskeri og havbruk ble gjort i prosjektet Havplast (Johnsen, Haarr, et al., 2019). Der ble 17 konkrete 

tiltak foreslått, med beskrivelse av målgruppe, ressursbehov og hvem som er ansvarlig for 

implementering. Tiltakene ble også koblet til hvilken problemstilling som var i fokus, og valg av 

tilnærming til problemstillingen kom frem i beskrivelsen av hvert enkelt tiltak. Hvert tiltak ble presentert 

med forslag til relevante indikatorer for måling og dokumentasjon av tiltakets effekt på reduksjon og 

forebygging av plastforsøpling fra fiskeri og havbruk. Det vises til prosjektets delrapport om tiltak og 

indikatorer for en detaljert beskrivelse.  

Det er relevant å vurdere i hvilken grad foreslåtte tiltak i Havplast er blitt gjennomført i næringen, og 

hvordan de passer med myndighetenes handlingsplaner. Av de 17 konkrete tiltakene som er foreslått 

er 16 rettet mot å forebygge forsøpling av makroplast.  
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Tabell 10. Kartlagte prosjekter fra denne studien sett opp mot de tiltak mot forsøpling fra fiskeri og 

havbruk som var foreslått i prosjektet Havplast (Johnsen et al. 2019). 

Konkrete tiltak foreslått i 

Havplast 
Kartlagte prosjekter på temaet 

Strandsøppel Dypdykk 

Flere slike kunnskaps- og bevisstgjøringsprosjekter er 

gjennomført, f.eks. «Svalbard strandsøppel dypdykk» men 

gjennomføring skjer etter enkeltaktørers tilfeldige søknader 

Transsektorielt samarbeid 
Clean Nordic Oceans, POCOplast (Pathways to sustainable 

post-consumer plastics in aquaculture) 

Blått Ansvar undervisningsmodul Prosjektet er gjennomført i Norge 

Plattform for informasjonsdeling Clean Nordic Oceans 

Kampanjer for bevisstgjøring 

Flere kartlagte prosjekter involverer kampanjer for 

bevisstgjøring, f.eks. Fra Hav til Havn; KIMO Net Cuttings 

Initiative  

Forbedret infrastruktur for 

avfallshåndtering ombord og ved 

anlegg 

Utvikling av «Internasjonal standard for avfallshåndtering 

ombord på fiskefartøy» pågår 

Standardisering av 

avfallssystemer ved kai 

Flere prosjekter kartlagt, bl.a. Trygt i Havn; Havplastterminal 

Lofoten og Vesterålen; Havplastterminal Lovund; Marin 

återvinningscentral; Norges Fiskarlags arbeid for mottak i 

havn  

Panteordning for brukt redskap 

Miljødirektoratet utreder i øyeblikket gjennomføringen av et 

utvidet produsentansvar for fiskeri- og havbruksavfall, som 

evt. vil være relevant for en panteordning. 

Eco-design og utvikling av nye 

materialer 

Flere prosjekter kartlagte, bl.a. Dsolve; Alternative materialer 

for snurrevad og trålmatter; Dolly Rope Free; INnovative 

fIshing Gear for Ocean; Utvikling av ny standard for 

sirkularitet og gjenvinnbarhet av utstyr for fiskeri og havbruk 

Miljøpris 

Slike priser/utmerkelser er dokumentert fra flere 

havbruksaktører i Trøndelag ifølge Pettersen og Sæther 

(2021). Denne studien har ikke kartlagt gjennomføring hos 

enkelte næringsaktører i Norge på denne tematikken 

Strandrydding 

Gjennomføring er ikke kartlagt hos enkeltaktører i næringen, 

men f.eks. Akvaplan-nivas kartlegging av havbruksaktører i 

Trøndelag viser at selskaper i ulik grad bidrar med båter, 

personell og økonomisk støtte til strandrydding 

Bevisstgjøring gjennom 

sikkerhetskurs Ikke kartlagt gjennomføring hos enkeltaktører i næringen   

Miljøombud 

Risikoanalyser 

Risikoanalyser kan til dels sies å inngå i ny ISO standard for 

avfallshåndtering ombord i fiskefartøy, som vil gi 

anbefalinger/krav om å minimere risiko for utslipp. Ikke 

kartlagt risikoanalyser hos enkeltaktører i næringen. 
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Sammenligningen i Tabell 10 mellom de prosjektene som er blitt kartlagt i denne studien og tiltak 

foreslått i prosjektet Havplast, viser at tiltak i større eller mindre grad er igangsatt på de fleste områder 

som Havplast forslår. Dette uten at en direkte sammenheng med Havplast er dokumentert. I enkelte 

tilfeller har tiltak allerede vært etablert eller under utvikling forut for Havplast, og der denne typen tiltak 

er blitt løftet frem i prosjektet, f.eks. produsentansvar og Clean Nordic Ocean. Sammenligningen viser 

også at gjennomføringen av foreslåtte tiltak er fragmentert og i stor grad gjennomføres av 

enkeltaktører.  

 

3.4 Forholdet mellom rammeverk og tiltak i enkeltprosjekter 

Kapittel 3.1 tydeliggjør at det finnes flere mellomstatlige globale og regionale rammeverk rettet mot 

forsøpling fra sjøbasert næring, særlig fiskeri. Tematiske tiltaksområder som tydelig kommer frem og 

går igjen i rammeverkene er bevisstgjøring, ordninger for avfallsmottak, rapportering av tap, 

avfallslevering, merking av fiskeredskaper og økt samarbeid over landegrenser.  

En stor del av prosjektene som er kartlagt driver primært med opplæring og bevisstgjøring eller 

forskning og utvikling (særlig rettet mot fiskeri). Det er også en tydelig prosjektaktivitet innenfor Nord-

Europa og Arktis på alt fra politikkutforming, havnemottak og gjenvinningsløsninger, 

kunnskapsutvikling om årsaker til forsøpling, til forebyggende tiltak innenfor produktutvikling og 

driftsformer. Flere prosjekter gjennomføres av aktører på tvers av flere landegrenser som 

internasjonalt samarbeid. Rapportering av tap av fiskeredskaper er et område Norge har arbeidet med 

over flere år. Samtidig vil nasjonale og internasjonale rammeverk være avgjørende for å styre 

utviklingen mot standardiserte systemer på tvers av landegrenser for både rapportering og merking av 

fiskeredskaper. En lang rekke prosjekter driver med opprydding av søppel og forhindring av 

spøkelsesfiske. Kun noen av disse er tatt med i denne kartleggingen da hensikten ikke primært har 

vært å se på opprydding. Dette selv om opprydding har en viktig forebyggende effekt i det å minske 

nye tap som følge av at fiskeredskaper setter seg fast i gjenstander på havbunn.  

 
En effektiv gjennomføring av tiltakene i Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling 

vurderes å være et godt utgangspunkt for forebygging av marin forsøpling fra fiskeri og havbruk. 

Planen må antas være basert på gode faglige vurderinger og med et tydelig fokus på norske forhold. 

Prosjekter og tiltak som er blitt kartlagt i denne studien er innhentet fra land som grenser til 

havområdene OSPAR I og II, og som dermed grenser til Norge. De kartlagte prosjektene er vurdert 

opp mot de tematiske tiltaksområdene i Fiskeridirektoratets handlingsplan, noe som er detaljert i 

Vedlegg C. Det fremkommer at det er prosjektaktivitet innenfor de fleste av tiltaksområdene i 

Fiskeridirektoratets handlingsplan, særlig på holdningsskapende aktiviteter, utvikling av nye materialer 

og utstyrsdesign (særlig for fiskeri), havnemottak for fiskeriavfall, stimulering til sirkulær økonomi for 

redskaper, fjerning og opprydding av tapte redskaper. Det er identifisert færre prosjektaktiviteter i 

tiltaksområdene merking av utstyr, internasjonalt bidrag og kunnskapsinnhenting om miljøavtrykk fra 

havbruksutstyr. På tiltaksområder i handlingsplanen hvor det ikke er identifisert relevante 

enkeltprosjekter kommenterer Fiskeridirektoratet at det er noen tiltak i handlingsplanen som er 

planlagt lenger frem i tid og derfor enda ikke påbegynt (Garantiordninger for opprydding av 

havbrukslokaliteter; Kontroll av lagrede oppdrettskomponenter). I tillegg gjennomføres noen tiltak i 

handlingsplanen kontinuerlig som interne prosesser innenfor direktoratets virksomhet. Her blir det 

blant annet spennende å følge med på utvikling av nye kravpunkter for tilsyn knyttet til marin 

forsøpling, utredninger om tiltakskostnader og direktoratets gjennomgang av regelverk for å sikre 

tydelig ansvar hos offentlige etater, havbruksnæringen selv, og tjenesteleverandører for opprydding og 

forsvarlig avfallshåndtering. 
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3.5 Vurdering av tiltakenes effekt 

3.5.1 Geografisk omfang av tiltakene vs. distribusjon av utslipp og mengde av 

havbaserte makroplast 

I kapittel 2.4 om Distribusjon og mengde av forsøpling fra fiskeri og havbruk, er det vist at næringene i 

større grad bidrar til marin forsøpling i nordlige deler av Norge der næringsaktiviteten er høyere. 

Variasjonen i mengde og sammensetning av søppel i fjæra er likevel stor både i lokal og regional 

skala. Dette gjør det naturlig at tiltak som har en lokal tilnærming primært bør rettes geografisk til 

nordlige deler av Norge.  

Noen eksempler på prosjekter rettet særlig til nordområdene er: «Rent Hav - Blått Ansvar», «Trygt i 

Havn», «MARP3» og «RE-D-USE». Også «Fishing for Litter» har flere havner tilknyttet ordningen i 

Nord-Norge. Kartlagte enkeltprosjekter er hovedsakelig dominert av nasjonale og multinasjonale 

prosjekter (Figur 14d) som gjør det utfordrende å vurdere effekt i spesifikke områder. Dette hindrer en 

detaljert vurdering av sammenhengen mellom forebyggende innsats og potensielle utslipp i de 

områdene hvor fiskeri- eller havbruksaktiviteten er størst. Det er ikke tydelig ut fra tilgjengelig 

informasjon om enkeltprosjekter kan tilpasse sin aktivitet ut fra graden av forsøpling eller antallet 

aktører som opererer i disse områdene.  

Det er tydelig at det har vært gjennomført flere prosjekter i området OSPAR II enn i OSPAR I. Dette er 

mest sannsynlig koblet til tettere befolkning og større fokus på politikkutvikling i OSPAR II enn i 

OSPAR I. Fiskeri- og havbruksaktiviteten i OSPAR I er betydelig høyere enn i OSPAR II, men antallet 

kartlagte prosjekter er altså ikke tilsvarende høy. 

 

3.5.2 Effektiv målretting av tiltakene 

Både innenfor fiskeri og havbruk peker kunnskapsgrunnlaget på en rekke såkalte direkte årsaker til 

forsøpling, dvs. årsaker som følge av menneskelig feil eller praksis. Innenfor fiskeri kan dette dreie 

seg om brukskollisjoner, tap ved bøting og reparasjon ombord, dårlige rutiner for sikring av 

gjenstander ombord, osv. Tilsvarende innenfor havbruk kan være sviktende rutiner for sikring, tap ved 

reparasjon og avfallshåndtering. Det finnes mange eksempler på prosjekter som utvikler og anbefaler 

konkrete tiltak for å forbedre praksis. «MOOC for akvakulturnæringen», «Plast og 

havbruksnæringen i Trøndelag», «Kartlegging av fiskerirelatert plastforsøpling i Trøndelag», 

«Net Cuttings Initiative», «Sammen om et hav uden affald», «Marelitt Baltic», «Havplast» og 

«Responsible Fishing Scheme» er slike eksempler, der det siste er rettet både mot fiskeri og 

havbruk. Norges Fiskarlag leder samtidig arbeidet med å utvikle en ny internasjonal standard for 

avfallshåndtering ombord på fiskefartøy sammen med Standard Norge og flere andre aktører9. En slik 

standard vil trolig være et viktig bidrag til å minske direkte utslipp fra fiskeri.  

Dumping av fiskeriutstyr i sjøen fremstår fortsatt som en pågående adferd ifølge funn fra 

plukkeanalyser av strandsøppel og oppfisket søppel (Falk-Andersson et al., 2019). Slik adferd kan 

både forebygges gjennom tiltak som virker bevisstgjørende og holdningsskapende, men også ved å 

muliggjøre gode og praktiske løsninger for å ta med og levere avfallet i land. Her finnes det flere 

eksempler på prosjekter knyttet til avfallsordninger, blant annet «Fishing for Litter», «Trygt i Havn», 

«Digitalisering av norske havner», «Fra Hav til Havn», «Fiskereturen», «Marin 

återvinningscentral», «Havplastterminalen Lofoten Vesterålen», «Plastgjenvinning fra havbruk 

 

https://bellona.no/nyheter/miljogifter/2021-01-far-stotte-til-a-redusere-plast-pa-avveie
https://www.akvaplan.niva.no/mynewsdesk-articles/plast-og-havbruksnaeringen-i-trondelag/
https://www.akvaplan.niva.no/mynewsdesk-articles/plast-og-havbruksnaeringen-i-trondelag/
https://salt.nu/prosjekter/kartlegging-av-fiskerirelatert-plastforsopling-i-trondelag
https://www.kimointernational.org/net-cuttings/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/sammen-om-et-hav-uden-affald/
file://///Users/carlhojman/Dropbox%20(SALT%20Norge)/SALT%20-%20Dokumenter/SALTe%20prosjekter/2706%20-%20Kunnskapsstatus%20makroplast%20sjøbaserte%20kilder/2%20-%20Arbeidsdokumenter/Rapport/%22https:/www.marelittbaltic.eu/%20https:/static1.squarespace.com/static/58525fe86a4963931b99a5d1/t/592fd99659cc6820fb92e192/1496308123336/Road+map+WP3.pdf%22
https://salt.nu/prosjekter/havplast
https://www.lr.org/en-gb/responsible-fishing-scheme/
https://fishingforlitter.org/
https://www.havarktis.no/prosjekter/trygt-i-havn-fra-plastavfall-til-ressurs
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/havnedata/digitalisering-av-havner
https://fiskeriforening.dk/
https://www.fiskereturen.se/
http://www.symbioscentrum.se/projekt/marinatervinningscentral.4.72c6ff61174737cf53eddbb6.html
http://www.symbioscentrum.se/projekt/marinatervinningscentral.4.72c6ff61174737cf53eddbb6.html
https://marinerecycling.no/nb/havplast-samarbeidet-styrkes-i-nord/
https://www.nrk.no/nordland/vil-resirkulere-3000-tonn-plastavfall-fra-oppdrettsindustrien-og-nova-sea-1.15505982
https://www.fiskarlaget.no/nyheter/details/5/2188-ny-iso-standard
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på Lurøy», «DropS», «Fisheries Icleand Return Scheme» og Norges Fiskarlags generelle arbeid 

for å få på plass gode ordninger for mottak i havn som en del av sin strategi mot marin forsøpling. 

Samtidig står EU for viktige lovendringer når det gjelder avfallsmottak og sortering i havn som følge av 

endringer i Skipsavfallsdirektivet. Denne prosessen pågår også i Norge.  

Utvikling av sirkulære verdikjeder for avfallsstrømmer vil sannsynligvis føre til at fiskeriavfall i større 

grad tas med til land, og at det gis insentiver for god avfallshåndtering i havbruksnæringen. EUs 

direktiv om engangsplast medfører at Norge innen 1. januar 2024 må innføre et utvidet 

produsentansvar for avfall fra fiskeri og havbruk. Dette vurderes som avgjørende for å legge et 

rammeverk for hvordan verdikjeder for avfall fra næringen skal utformes fremover. En rekke prosjekter 

er i gang med å utvikle sirkulære verdikjeder, som for eksempel «POCOplast» for havbruksnæringen, 

«Innovative fishing Gear for Ocean», «Fathoms free - gear removal, recycling and data 

collection», «Marelitt Baltic», «Marin återvinningscentral», «Dsolve», «Blue Circular Economy», 

«Green Deal Fisheries for a Clean Sea», «DropS» og «Fisheries Iceland return scheme». 

Samtidig utvikler det europeiske standardiseringorganet (CEN) en ny standard for sirkularitet og 

gjenvinnbarhet av utstyr for fiskeri og havbruk som trolig vil kunne legge føringer for næringen 

fremover10. Utviklingen av standarden begynte høsten 2021 og den ventes ferdig våren 2024. 

Selv om vi endrer adferd på sjøen og unngår både dumping og direkte utslipp, vil plast fra fiskeri og 

havbruk fortsatt gå tapt til det marine miljøet gjennom indirekte utslipp, eksempelvis utstyr som sliter 

seg ved dårlig vær, eller setter seg fast på bunn eller i tidligere tapte redskaper. Slik forsøpling vil i 

noen grad kunne unngås gjennom god og korrekt fagmessig håndtering av redskaper, og gjennom 

forbedret design av utstyr. Men selv da vil næringene trolig fortsatt ha en uunngåelig risiko for 

indirekte utslipp som blant annet kan lede til spøkelsesfiske. Risikoen er særlig høy for garn, teiner, 

ruser og liner i følge CNOs risikovurdering (se kapittel 2.1). Nasjonale og internasjonale 

handlingsplaner og rammeverk poengterer betydningen av å få på plass gode systemer for 

utstyrsmerking og registrering av tap. Blant annet har FAO lansert en veiledning for merking av 

fiskeutstyr («Voluntary Guidelines on the Marking of Fishing Gear»), mens skotske myndigheter 

har satt sammen beste praksis for merking av passive redskaper11. Sotenäs kommune i Sverige leder 

et utviklingsprosjekt for å lokalisere og samle inn tapte redskaper gjennom nye typer hjelpemidler12. 

«PingMe» er en interessant norsk aktør som utvikler en enda ikke kommersialisert patentert teknisk 

løsning for å lokalisere og identifisere redskaper under vann. I Norge brukes også det digitale 

systemet «BarentsWatch» for å melde inn tap og funn, og i Sverige det tilsvarende «Ghostguard».  

Det vil fortsatt være tapte redskaper som man ikke lykkes med å gjenfinne og plukke opp fra sjøen. 

Flere utviklingsprosjekter er derfor satt i gang for å utvikle alternative materialer til plast i utstyr, som 

skal kunne brytes ned over tid i sjøen. Slike prosjekter er ikke forebyggende for forsøpling per i dag, 

men vil potensielt kunne løse den uunngåelige konsekvensen ved tap og unngå vedvarende 

forsøpling. Noen eksempler på slike prosjekter er «Dolly Rope Free», «Alternative materialer i 

snurrevadtau og trålmatter», «Dsolve», «INnovative fIshing Gear for Ocean», «DropS» og 

«Spekvis». 

Prosjektenes fordeling per type tiltak (Figur 14e) synliggjør en stor dominans av 

opplæring/bevisstgjøring, politikk og forskning- og utviklingsprosjekter (indirekte forebygging) i forhold 

til prosjekter som dreier seg om drift og avfallshåndtering (direkte forebygging). Mangel av innebygde 

 

https://www.nrk.no/nordland/vil-resirkulere-3000-tonn-plastavfall-fra-oppdrettsindustrien-og-nova-sea-1.15505982
https://www.thuenen.de/de/of/projekte/fischerei-surveytechnik/verringerung-von-kunststoffmuell-aus-der-krabbenfischerei-durch-netzmodifikationen-drops/
https://circitnord.com/inspiration-cases/cecase-5/
https://www.sintef.no/prosjekter/2020/pocoplast-pathways-to-sustainable-post-consumer-plastics-in-aquaculture-page/
http://indigo-interregproject.eu/en/
https://www.ghostgear.org/projects/2018/10/10/fathoms-free-gear-removal-recycling-and-data-collection-project
https://www.ghostgear.org/projects/2018/10/10/fathoms-free-gear-removal-recycling-and-data-collection-project
file://///Users/carlhojman/Dropbox%20(SALT%20Norge)/SALT%20-%20Dokumenter/SALTe%20prosjekter/2706%20-%20Kunnskapsstatus%20makroplast%20sjøbaserte%20kilder/2%20-%20Arbeidsdokumenter/Rapport/%22https:/www.marelittbaltic.eu/%20https:/static1.squarespace.com/static/58525fe86a4963931b99a5d1/t/592fd99659cc6820fb92e192/1496308123336/Road+map+WP3.pdf%22
http://www.symbioscentrum.se/projekt/marinatervinningscentral.4.72c6ff61174737cf53eddbb6.html
https://uit.no/research/dsolve-en
https://bluecirculareconomy.eu/about/
http://visserijvooreenschonezee.nl/
https://www.thuenen.de/de/of/projekte/fischerei-surveytechnik/verringerung-von-kunststoffmuell-aus-der-krabbenfischerei-durch-netzmodifikationen-drops/
https://circitnord.com/inspiration-cases/cecase-5/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA3546T/
http://www.osac.no/
https://www.barentswatch.no/artikler/meld-inn-tapt-redskap/
https://ghostguard.havochvatten.se/ghostguard/
http://www.dollyropefree.com/
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901669/
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901669/
https://uit.no/research/dsolve-en
http://indigo-interregproject.eu/en/
https://www.thuenen.de/de/of/projekte/fischerei-surveytechnik/verringerung-von-kunststoffmuell-aus-der-krabbenfischerei-durch-netzmodifikationen-drops/
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/303141.pdf
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:7:0::::FSP_ORG_ID:2847769&cs=171A30C6D989D69E2BF919F3E71B9F02E
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:7:0::::FSP_ORG_ID:2847769&cs=171A30C6D989D69E2BF919F3E71B9F02E
https://www.gov.scot/policies/inshore-fisheries/reducing-gear-conflict-and-marking-static-gear/
http://www.symbioscentrum.se/projekt/lokaliserabargafiskeredskap.4.650fc3dc176f8e4c77a6ce59.html
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mekanismer i prosjekter for vurdering av effektivitet, i form av f.eks. indikatorer for utslippsreduksjon, 

gjør at det ikke er mulig å sammenligne effektivitet på tvers av ulike typer prosjekter. Dermed er det 

vanskelig å prioritere prosjekter ut fra faktisk effekt på utslippsforebygging. 

3.5.3 Næringsaktørers involvering i forebyggende tiltak 

Fordelingen av prosjekteierskap viser at et stort flertall av de kartlagte prosjektene er eid og drevet av 

offentlige aktører, akademia/forskning eller ikke-statlige interesseorganisasjoner. Samtidig involveres 

næringsaktører i prosjektene i stor grad, og næringen er ofte den primære målgruppen for 

prosjektenes leveranser.  

 

Denne kartleggingen har gjort forsøk på å kontakte et utvalg rederier og havbruksaktører direkte, men 

har kun fått svar fra noen få aktører. Det har med andre ord vært vanskelig å nå frem til enkeltaktører i 

privat sektor. Litteraturen peker på at marin forsøpling er et aktuelt tema hos næringsaktører både i 

fiskeri og havbruk. Endrings-, forbedrings- og utviklingsarbeid skjer løpende internt hos de enkelte 

aktørene, selv om dette arbeidet ikke fremstår som tydelig definerte prosjekter og initiativer som er 

offentlig kommunisert. Dette framgår til dels av flere forskningsprosjekter som er gjennomført i tett 

dialog med næringsaktører og rapportene er blitt kartlagt som en del av kunnskapsgrunnlaget for 

denne studien, f.eks. «Re-D-Use» av Olsen et al. (2020), «Havplast» av Johnsen et al (2019), «Plast 

og havbruksnæringen i Trøndelag» av Pettersen og Sæther (2021) og «Kartlegging av fiskerirelatert 

plastforsøpling i Trøndelag» av Hognes og Skaar (2017). 

 

3.6 Kunnskapsbehov for forebyggende tiltak 

Det vil være behov for økt kunnskap om hvilke typer av fiskeri- og havbruksrelaterte gjenstander som 

er særlig problematisk i forhold til marin forsøpling i ulike områder. Dette for å følge opp målrettede 

tiltak mot forsøpling over tid. Registrering av hva som blir plukket fra strender og fjernet fra havmiljø i 

ulike områder bidrar også til viktig kunnskap om kilder til marin forsøpling. Det finnes generell 

kunnskap om problematikken, men den er som påpekt i kap.2 fragmentert og lite harmonisert. 

Innenfor forskning og forvaltning utvikles målemetoder og systemer som vil kunne bidra til å prioritere 

forebyggende tiltak, men foreløpig må prioritering og utforming av tiltak bli gjort på generelle og 

sammensatte kunnskapsgrunnlag på overordnet nivå.  

Kunnskap om målbar forebyggende effekt mot forsøpling fra ulike typer prosjekter er ikke tilgjengelig, 

f.eks. hvor stor andel av dumpet utstyr som vil bli forebygget ved gode ordninger for levering av avfall i 

havn. Her bør enkeltprosjekter vurdere utforming og gjennomføring for å best mulig oppnå ønsket 

effekt i den enkelte sammenheng. 

Flere langsiktige utviklingsprosjekter om nye alternative materialer i redskap er i gang og vil 

forhåpentligvis bringe ny og nødvendig kunnskap som i neste steg kan overføres til tiltak innenfor 

både ny lovgivning, regulering og tiltak på markedet.  

Aktører i havbruksnæringen viser til utvikling av kunnskap for å forstå miljøavtrykket til bransjen og 

metoder for regnskapsføring av forbruk av ulike typer plast. Det er imidlertid fortsatt behov for mer 

kunnskap og informasjonsdeling før en bred forankring i næringen kan erklæres. 

Det er behov for kunnskap og samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser for å etablere 
standardiserte systemer for fysisk og digital merking av redskaper. Dette vurderes som viktig for å 
unngå tap og forenkle gjenvinning og opprydding. 
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4 Konklusjoner 

Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus og kunnskapsbehov om forsøpling av makroplast fra fiskeri 

og havbruk i og rundt havområdene OSPAR I og II. Relevante tiltak mot forsøpling er kartlagt og 

vurdert opp mot handlingsplaner og rammeverk på nasjonalt og internasjonalt nivå. Følgende 

hovedkonklusjoner kan fremheves: 

Kunnskapsstatus 

Det er godt dokumentert at fiskeri og havbruk er betydende kilder til marin forsøpling i Nord-Europa og 

Arktis, og det er påvist at problemet med forsøpling fortsatt er pågående. 

Den relative andelen av makroplast fra fiskeri- og havbruksnæringen i forhold til total mengde marin 

forsøpling er større i området OSPAR I enn i OSPAR II.  

Det finnes per i dag mer kunnskap om forsøpling fra fiskeri enn fra havbruk.  

I noen områder er sjømatnæringene den dominerende kilden til forsøpling, både i havmiljøet og i 

strandsonene. Noen studier bekrefter sammenhengen mellom type og mengde av marin forsøpling og 

type fiskeri i studieområdet, mens andre studier beskriver at plastsøppelet kan ha utenlands 

opprinnelse og kan komme med havstrømmer.  

Selv om forskning om plast i havet fra fiskeri og havbruk har økt i de siste årene, er datagrunnlaget 

fortsatt fragmentert og ulike målesystemer gjør det vanskelig å estimere mengde av avfall og 

forurensningsgrad. Mangel på datagrunnlag er særlig stor i østlige Barentshavet. 

Det finnes ikke gode nok datagrunnlag for å estimere hvor mye makroplast fra sjøbaserte kilder som 

totalt finnes i området, eller om mengden plast i havmiljøet eller strandsonen har endret seg over tid. 

Estimater peker mot at flere hundre tonn plast fra fiskeri havner i havet hvert år, og kun en liten andel 

blir plukket opp. 

Det er utfordrende å vurdere om kilden til søppel fra sjøbaserte kilder er fiskeri eller havbruk uten 

bistand fra ekspertise. Derfor har en viss andel av søppel fra sjøbaserte kilder blitt registrert som 

fiskerirelaterte, selv om de stammer fra havbruksnæringen, slik at denne sannsynligvis er 

underrepresentert i funn i litteratur. 

Årsaker til forsøpling skyldes både indirekte (naturlige) årsaker og direkte (menneskelige) årsaker. 

Indirekte årsaker som uvær og strømforhold fører til tap av redskaper i begge næringer. Direkte utslipp 

skjer ved for eksempel utskiftning og reparasjon, dårlig sikring eller bevisst dumping fra fiskefartøy, 

eller ved sviktende rutiner i havbruksnæringen.  

 

Kunnskapsbehov 

Standardisering og harmonisering av metoder for å produsere bedre datagrunnlag er et generelt 

behov for å danne en bedre forståelse for distribusjon, mengde og trender over tid for marin forsøpling 

fra sjøbaserte kilder.  

Forskere og strandryddere har samtidig behov for mer kunnskap om praksis som fører til forsøpling for 

å utarbeide bedre analyser av årsaker til forsøpling av det marine miljøet og for å tilpasse og 

iverksette nødvendige tiltak.  

Bruk av ny teknologi, utvidete overvåkingssystemer og forbedret innsamling og bruk av 

folkeforskningsdata kan forbedre kartleggingen og overvåking av mengde søppel i havmiljøet og 

strandsonen.  
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Tiltak for å forebygge forsøpling fra fiskeri og havbruk 

Det har blitt kartlagt flere relevante prosjekter i området OSPAR II enn i OSPAR I, mest sannsynlig 

grunnet tettere befolkning og større fokus på politikkutforming. Fiskeri- og havbruksaktiviteten i 

OSPAR I er betydelig høyere enn i OSPAR II, men er ikke propesjonal med antall kartlagte prosjekt. 

Internasjonale rammeverk rettet mot forsøpling fra sjøbaserte næringer har generelt større fokus på 

tiltak rettede mot fiskeri enn mot havbruk. 

Tematiske tiltaksområder som går igjen i regionale og internasjonale handlingsplaner og rammeverk 

er bevisstgjøring, ordninger for avfallsmottak i havn, rapporteringssystemer for tap av redskap, 

merkingssystemer for fiskeredskaper, og økt samarbeid over landegrenser. 

Prosjektene som er kartlagt i studien er i stor grad eid og drevet av offentlig sektor, akademia, eller 

ikke-statlige interesseorganisasjoner, samtidig som næringsaktører i høy grad er involvert i 

gjennomføringen. Få av de identifiserte prosjektene er eid og drevet av næringen selv.  

De typer av tiltak som allerede i dag gjennomføres og kan utvides handler ofte om bevisstgjøring i 

næringen og om forbedring av rutiner og praksis i næringen for å forebygge forsøpling ombord 

fiskefartøy eller på havbruksanlegg.  

Sammen utgjør forsknings- og utviklingsprosjekter den største kategorien av relevante prosjekter som 

blitt kartlagt for å forebygge marin forsøpling fra sjøbaserte kilder. Det er funnet et større antall 

relevante prosjekter rettet mot fiskeri enn mot havbruk. Slike prosjekter vil forhåpentligvis forebygge 

forsøpling i årene som kommer, og vil kreve tett oppfølgning og støtte fra både det offentlige og fra 

næringen selv.  

Tydelige tematiske områder med prosjektaktivitet er: utviklingsprosjekter for politikkutforming knyttet til 

sirkulære verdikjeder og avfallsstrømmer, teknisk og forretningsmessig utvikling av havnemottak og 

gjenvinningsløsninger, kunnskapsutvikling om årsaker til forsøpling, utviklingsprosjekter for nye 

materialer og redskapsdesign, fysisk og digital merking av redskaper, utvikling av standarder og nye 

virkemidler for avfallshåndtering.  

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling vurderes å inneholde gode tiltak og være et 

viktig virkemiddel for å forebygge og følge opp det videre arbeidet mot marin forsøpling fra fiskeri og 

havbruk. Prosjektene vi har identifisert i denne studien viser aktiviteter innenfor mange av de 

tematiske tiltaksområdene som inngår i Fiskeridirektoratets handlingsplan. 

Norge bruker det digitale systemet Fiskinfo i BarentsWatch for å melde inn blant annet 

redskapsplassering, tap og funn av fiskeriutstyr. Samtidig mangler det nasjonale og internasjonale 

standarder og systemer for digital og fysisk merking av redskaper. Dette etterlyses i statlige og 

mellomstatlige rammeverk og vil kreve samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. Tekniske 

systemer for lokalisering og identifisering av tapte redskaper er under utvikling, noe som bør ses i 

sammenheng med systemer for merking av redskaper og gode rutiner for å registrere tapte redskaper.  

Det er forbundet stor usikkerhet å vurdere faktisk forebyggende effekt av ulike typer tiltak mot 

forsøpling. Prioritering av forebyggende tiltak må derfor gjøres på overordnet nivå ut fra generell 

kunnskap om årsaker til forsøpling og hva som vil kunne forhindre den. Tiltak rettet mot redskapstyper 

med særlig stor risiko for tap bør prioriteres. Videre bør enkeltprosjekter rettes mot årsaker til 

forsøpling og utformes slik at man oppnår ønsket effekt ved gjennomføring.  
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5 Vedlegg 

5.1 Vedlegg A - Oversikt datasett  

En oversikt over datasett13 i forskjellige prosjekter, programmer og aksjoner som gir informasjon om 

kilde/type og mengde av makroplast i strandsonen, på havbunnen, i vannmasser og på havoverflaten. 

1. Registrering av strandsøppel: 

o OSPAR er det lengste (siden 1998) og mest omfattende datasettet tilgjengelig for 

registrering av strandsøppel .OSPAR estimerer ikke vekt (Falk-Andersson, Berkhout, et al., 

2018) eller nasjonalitet på søppel (Bråte et al., 2019). Fire av sju OSPAR-strender i Norge 

befinner seg i nord, der fiskeriaktiviteten er betydelig (Havas et al., 2018 ).  

o I Hold Norge Rent (ryddeportal) registrerer frivillige strandryddeaksjoner og vektestimat 

gjøres basert på antall poser som ryddes (Havas et al., 2018 ). I cirka 30 prosent av 

aksjonene ble det registrert hva som ble plukket, noe som kan gi indikasjon på typer av 

avfall som forekommer (Syversen et al., 2020). 

o Lofoten Avfallsselskaps (LAS) database registrerer avfall (inkludert vekt) som ble samlet av 

frivillige på strender i Lofoten (Nord-Norge) og som veies når det blir levert på 

avfallsstasjonen (Havas et al., 2018 ).  

o Kunnskapsbedriften SALT har utviklet en metode sammen med GRID-Arendal for 

kvantitativ registrering av strandsøppel på tilfeldig utvalgte lokasjoner. Datasettet er samlet 

inn i flere norske fylker over flere år og viser størrelse, vekt, antall gjenstander kategorisert 

for kildene «sjøbasert» (inkludert fiskeri) og «Ukjent» (Haarr et al., 2019, p. 24). 

2. Avfall på havoverflaten: 

o Årlige økosystemtokt i Barentshavet (Havforskningsinstituttet i Norge og PINRO i 

Russland) gir estimater på søppelobservasjoner i Barentshavet.  

o Aerial surveys (2002-2016) overvåket havoverflaten fra fly og registrerte funnene ved bruk 

av GPS (e.g. B. Unger et al., 2021). 

3. Avfall på havbunnen og i vannmassene: 

o Årlige økosystemtokt i Barentshavet (Havforskningsinstituttet i Norge og PINRO i 

Russland) gir representative estimater på søppelmengde i vannmassene og på havbunnen 

i Barentshavet.  

o Fiskeridirektoratets oppryddingstokt som har pågått siden 1980. Programmet baserer seg 

på at fiskerne melder posisjonen til tapt utstyr. Aksjonen har resultert i bedre forståelse av 

havstrømmer, at havbunnen er bedre kartlagt og at navigeringsutstyret er mer oppdatert 

(Sundt et al., 2018, p. 54).  

o MAREANO-programmet: Analyse av marint avfall i videotransekter under tokt i 

Norskehavet og Barentshavet i perioden 2006-2017. Data er samlet for noen områder, 

men mangler i andre. Registrering av søppelgjenstander i henhold til materiale, hvor 

fiskeredskaper også ble registrert (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen, 2017). 

o HAUSGARTEN observatoriet i Framstredet gjennomfører fotografiske undersøkelser av 

havbunnen.  

o Fishing for Litter er en ordning hvor deltakende fartøy kan levere oppfisket marint avfall 

gratis i utvalgte havner langs kysten. Ordningen ble først etablert i 2016-2017 som en 

prøveordning og videreført i 2018-2020 (Havas et al., 2018 ). Ordningen bidrar med 

kunnskapsinnhenting om marint avfall i norske farvann og bruk av plukkanalyse gir 

informasjon om kilder og typer av marint avfall (Havas et al., 2018).  

 

13 Se også Appendiks 1 for oversikt av flere datakilder på marin forsøpling i norske hav- og kystområder (Haarr et 

al., 2019).  
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For videre analyse av innsamlet avfall ble dypdykksprotokollen (videre dypdykk) utviklet av forskere i 

SALT for å analysere kilde, materialtype, årsak til forsøpling, nasjonalitet og om gjenstanden er 

begrodd for å estimere hvor lenge den har vært i havet (Falk-Andersson et al., 2018a; Falk-Andersson 

and Strietman, 2019; (Johnsen, Drægni, et al., 2019)). Dyppdykkanalysen viser at fiskeriutstyr 

dominerer i Fishing for Litter-avfall som er samlet i Norge (Salt 2020), hvor tau utgjør en høy andel i 

vekt (Salt 2020,19-20). Metode «dypdykk» gjennomføres på tre forskjellige måter: (1) 

«Dypdykksregistreringer» fokuserer på dokumentasjon av søppelet; (2) «Dypdykk med 

søppeleksperter» innebærer dypdykksregistreringer med eksterne fagpersoner (f.eks. 

fiskeriteknologer) som kan bidra med kunnskap om hvorfor og hvordan enkelte gjenstander har havnet 

i havet; og (3) «Dypdykk-workshops» er en metode hvor dialog og kunnskapsutveksling står i sentrum, 

for å oppnå økt bevissthet om problemet blant forsøplere, beslutningstakere og forvaltningen (Roland 

& Drægni, 2019). 
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5.2 Vedlegg B – Kategorisering av kartlagte prosjekters primære formål 

 

Tabell 10. Prosjekter og tiltak er delt inn i disse kategoriene ut fra deres primære formål. 

Politikkutforming 

Handlingsplaner, veiledende dokument og utredende 

prosjekter som vil gi føringer for næringens drift og 

politikkutforming 

Forskning og utvikling –  

Fiskeri/Havbruk/Generell 

Prosjekter som forsker på eller produserer ny 

kunnskap som vil kunne brukes for å forebygge 

forsøpling av makroplast fra «fiskeri», «havbruk» eller 

«generelt» (begge/ikke spesifisert)» 

Drift –  

Fiskeri/Havbruk 

Ordninger som virker forebyggende mot forsøpling 

som oppstår som en del av fiskeri- eller 

havbruksnæringens ordinære drift 

Opplæring og bevisstgjøring 

Prosjekt eller tiltak hvis primære hensikt er å formidle 

eksisterende kunnskap til fiskeri- og 

havbruksnæringen for å øke kunnskapsgraden og 

bevisstheten om marin forsøpling 

Opprydding 

Oppryddingsprosjekt med uttalte mål om å målrettet 

påvirke fiskeri- eller havbruksnæringen til å forebygge 

forsøpling 

Avfallshåndtering 

Ordninger som muliggjør innsamling og håndtering av 

utrangert eller kassert utstyr fra fiskeri og havbruk 

med den effekt å forebygge dumping til sjøs. 

 

5.3 Vedlegg C – Beskrivelser av prosjekter  

Vedlegg i separat dokument. I vedlegget detaljeres alle kartlagte prosjekter som ble vurdert som 

relevante for å forebygge forsøpling av makroplast fra fiskeri og havbruk i og i tett nærhet til områdene 

OSPAR I og OSPAR II. 
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Vedlegg C - Kartlegging prosjekt Makroplast fra fiskeri og havbruk: 
kunnskapsstatus, forebyggende tiltak og kunnskapsbehov (2021)

Senter for Oljevern og Marint Miljø

Listen er sortert basert på 
trafikklysmodellen. Prosjekter vurdert til 
å ha høyest sikkerhet i effektvurdering 
er sortert øverst. 

Prosjektnavn Om prosjektet Kort beskrivelse Kommentar effektvurdering Effektvurdering
Sikkerhet i 
effektvurdering

Fishing for Litter 
International

Prosjekteier: KIMO International
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2004
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Myndigheter og 
prosjekteiere i respektive land
Finansiert av: DEFRA, den norske stat, 
National Federation of Fishermen's 
Organisations (UK), m fl.
Havområde: OSPAR I&II

Fishing For Litter ble started allerede 2004 og er nå aktiv i ca 10 land, 
Norge inkludert siden 2016 (101 skip, 11 havner). Fiskebåter som 
deltar i ordningen blir tildelt storsekker for å samle inn 
spøkelsesfiskeutstyr og annen marin forsøpling som de får som 
bifangst under ordnær drift. Ved kai er havnevesenet eller andre 
aktører i havna knyttet til prosjektet og vel egnete mottaksstasjoner 
satt opp som mellomlagring før det marine avfallet blir transportert til 
avfallsmottak. Fiskerne deltar på frivillig basis. Vitenskapelig studie 
viser at deltakende fiskere ikke bare samler opp marint avfall, men at 
ordningen også bidrar til bevisstgjøring og adferdsendringer som 
forebygger videre forsøpling. Ordningen er videre kjent og anbefalt 
som best practice av EU-kommisjonen, UNEP og OSPAR.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangert 
fiskeredskap; Stimulere til økt sirkulær økonomi og gjenvinning av 
fiskeredskaper og akvakulturutstyr; Fjerning av gjenstående 
fiskeredskap uten kjent eier og effektivisere opprydding

Kommentar effektvurdering: Fishing for Litter er vurdert av tredjepart 
og funn publisert vitenskapelig, som viser på at ordningen har en 
tydelig forebyggende effekt mot forsøpling

God effekt
Påvist

Barentswatch

Prosjekteier: Kystvakta
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2012
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Nærings- og 
fiskeridepartementet
Havområde: OSPAR I&II

I tillegg til elektronisk fangstrapportering, har Norge et system der det 
skal rapporters til Kystvaktsentralen når det settes garn, line og teiner i 
havet (faststående fiskeredskaper). Dette er visualisert på  
www.barentswatch.no/fiskinfo.  Det skal også rapporteres når 
fiskeredskapen hales. En slik ordning har i vesentlig grad bidratt til 
reduserte redskapskonflikter med påfølgende risiko for redskapstap.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Enklere rapportering av 
tapte fiskeredskap

Kommentar effektvurdering: I følge Clean Nordic Oceans "Main report" 
fra 2020: "The use of position marking on buoys will enable vessels to 
see them on monitors and other on-board tools, thereby reducing the 
risk of lost fishing gear. Another solution is to make real-time maps 
showing the exact positions of passive gear available online to help 
vessels using active fishing gear and other ship traffic avoid fixed 
passive gear. This has been done with great success in Norway, 
where real-time maps of passive gear are available through publicly 
available map solutions (https://www.barentswatch.no/en/fishinfo/)". 
Også prosjektet MARElitt Baltic legger vekt på betydningen av merking 
av redskaper: "A developed gear marking system and improved gear 
loss reporting are considered widely as the keys to future prevention." 
Dette begrunner vurderingen "God effekt".

God effekt
Påvist

Fiskereturen

Prosjekteier: Sotenäs kommun
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Håll Sverige Rent, 
Fiskeriföreningen Norden, Båtskroten och 
Sotenäs kommun
Finansiert av: Hav- och Vattenmyndigheten 
(HaV)
Havområde: OSPAR II

Innsamlingstjeneste som tar imot utrangerte fiskeredskaper fra hele 
Sverige. Fiskeriföreningen Norden og Båtskroten drifter innsamlingen. 
Prosjektet mener at det å ta imot og håndtere utrangert utstyr vil være 
effektiv forebygging for at redskapene ikke skal ende opp i sjøen eller 
naturen. Siden start i slutten på 2019 har prosjektet samlet inn ca 100 
tonn fiskeredskaper. Avhengig av finansiering tar Fiskeretur imot 
redskaper kostnadsfritt, men ikke alltid. Finansiering for ordningen søks 
hvert år fra HaV.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangerte 
fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Ordningen er gjennomført og effekten, i 
kombinasjon med "Marin återvinningscentral" (se separat prosjekt) vil 
være at kasserte fiskeredskaper kan hentes i store deler av landet 
(Sverige) istedenfor å ende opp i havet eller på lokale villfyllinger.

God effekt
Påvist

Marin 
återvinningscentral

Prosjekteier: Sotenäs kommun
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Hav- och Vattenmyndigheten 
(HaV)
Havområde: OSPAR I

Gjenvinningscentral specialisert på utrangert fiskeutstyr og 
strandryddeavfall, spökelsesfiskeutrstyr, men også uttjente båtskrog. 
Jobber med separering, sortering, återbruk. Tatt imot 173 tonn 
fiskeredskaper under 2020 hvorav 132 tonn4 tonn utrangert utstyr. 
Materialgjenvinning  60-80%, 10-20% gjenbruk, 10-20% forbrenning. 
Arbeidskraft er i stort sett folk som er i arbeidstrening.lokal arbeidskraft 
for demontering og sortering av avfallet og har en kvern lokalt. De 
sender plast som skal granuleres til Plastix i Danmark. Kommuniserer til 
fiskere via Fiskeforeningen Norden (som også er produsent av tråler) 
og via informasjon i havner runtom i Sverige. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Stimulere til økt sirkulær 
økonomi og gjenvinning av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Gjenvinningssentralen er godt igang og i 
følge representant for forrettningen har aktører opplevd at når 
returordningen ikke fantes og det istedenfor ble lagt på en avgift for å 
sende utrangert fiskeutstyr på deponi så såg man en tydelig økning i 
tap av fiskeredskaper. Ved å legge til rette for avgiftsfri levering 
(Fiskereturen) og gjenvinning forebygges tap av fiskeredskaper, noe 
som antas ha god effekt.

God effekt
Påvist

Ghostguard

Prosjekteier: Havs- og vattenmyndigheten
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Hav- och Vattenmyndigheten 
(HaV)
Havområde: OSPAR II

Et digitalt system og verktøy for å rapportere inn tap og funn av 
spøkelsesfiskeutstyr. Økt opprydding av spøkelsesfiske minsker 
risikoen for at fiskeutstyr setter seg fast i tapte redskaper på bunn og 
dermed minskes risikoen for tap.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Enklere rapportering av 
tapte fiskeredskap

Kommentar effektvurdering: Et godt verktøy for innrapportering av tap 
og funn (sammenlignes med det norske "Fritidsfiske"-appen er vurdert 
å være viktig for å øke sjansense for å gjenfinne og rydde tapte 
redskaper fra det marine miljøet. Meldinger om tapte redskaper vil 
sannsynligvis være begrenset effektive til å faktisk gjenvinne 
redskaper, og den forebyggende effekten mot nye tap er indirekte 
ettersom den er avhengig av faktisk opprydding. 

Begrenset effekt
Påvist

Plast og 
havbruksnæringen i 
Trøndelag

Prosjekteier: Akvaplan-niva
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år: 2021
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Sjømat Norge, Havbruk Midt 
Norge
Havområde: OSPAR I

Det er gjennomført kvantitative og kvalitative undersøkelser for å 
kartlegge bruk av plast i havbruksnæringen i Trøndelag, identifisere 
risikosituasjoner for tap av plast, og kartlegge avhending av plast.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende arbeid 

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er gjennomført i direkte kontakt 
med næringsaktører og konkrete tiltak identifisert. Effektene av disse 
vil bli indirekte da de er avhengige av næringsaktørenes 
gjennomføringsevne/villighet.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Kartlegging av 
fiskerirelatert 
plastforsøpling i 
Trøndelag

Prosjekteier: SALT
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år: 2020
Prosjektpartnere: Fiskarlaget Midt-Norget
Finansiert av: røndelag Fylkeskommune
Havområde: OSPAR I

En kartlegging av fiskerirelatert plastforsøpling i Trøndelag. Prosjektet 
hadde som formål å etablere et kunnskapsgrunnlag som beskriver 
marin forsøpling i fiskerinæringen i Trøndelag. Basert på funn i 
prosjektet vil det etableres forslag til noen konkrete tiltak for å redusere 
omfanget av problemet i fremtiden. Av prosjektet ble det etablert fem 
forslag til tiltak for å redusere omfanget av marin forsøpling fra 
fiskerinæringen til et minimum: 1) Etablering av en enhetlig 
innsamlingsløsning for utrangert fiskeredskap. 2) Fokus på 
produsentansvar for å sikre at produsentene har kontroll på at de 
produktene de produserer håndteres på en forsvarlig måte etter endt 
levetid. 3) Økt dialog opp mot aktører som benytter seg av 
fiskeredskap en finner mye av langs kysten, som i dette tilfellet er 
trålfiskere. 4) Inkludering av marin forsøpling i undervisningen på alle 
videregående skoler som utdanner fiskere og sjøfolk. 5) Etablering av 
«Fishing for Litter»-mottak i Trøndelag. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende 
arbeid; Innhente kunnskap om miljøavtrykk fra akvakulturutstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet har fremmet forslag til flere tiltak 
basert på blant annet dialog med fiskere og renovasjonsselskap, men 
det er ukjent om disse er fulgt opp. Effektene av disse vil bli indirekte 
da de er avhengige av næringsaktørenes gjennomføringsevne/villighet 
og vurderes derfor som begrenset. Begrenset effekt

Sannsynlig

Havplast

Prosjekteier: SALT, Nordlandsforskning
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år: 2019
Prosjektpartnere: Flere næringsaktører fra 
fiskeri og havbruk
Finansiert av: Fiskeri og 
Havbruksnæringens forskningsfinansiering 
(FHF)
Havområde: OSPAR I&II

Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og 
handling -  har som mål å redusere omfanget av marin plast på avveie 
i det marine miljø fra fiskeri og havbruk. Prosjektet beskriver mengder, 
kilder og årsaker til marin forsøpling fra sjømatnæringen, og fremmer 
konkrete forslag til forebyggende tiltak basert på identifisering av kilder 
og årsakssammenhenger innenfor den enkelte sektor. Herunder gir 
bidrag til en bransjestandard for håndtering av mikro- og makroplast i 
sjømatnæringen, og foreslår indikatorer for å måle effekt av tiltak.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Forebyggende arbeid 
gjennom dialog med næringsaktører; Holdningsskapende arbeid; 
Innhente kunnskap om miljøavtrykk fra akvakulturutstyr (og fiskeri)

Kommentar effektvurdering: Utarbeidet sammen med næringsaktører 
og kommunisert til relevante interessenter. 17 stk konkrete tiltak legges 
frem i rapporten hvorav flere er relevante for forebygging mot utslipp 
av makroplast fra næringen. Prosjektet forventes ha høy grad av 
påvirkning, men effektene vil være indirekte da de er avhengige av 
gjennomføringen i næringen.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Svalbard strandsøppel 
dypdykk

Prosjekteier: SALT
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Wageningen Economic 
Research (WECR)
The Norwegian Polar Institute
Leemans Maritime Consultancy
UiT
Finansiert av: Svalbard Miljøverndfond
Havområde: OSPAR I

Plukkeanalyse av strandsøppel og metodeutvikling med involvering av 
eksperter innenfor fiskeri for å bedre forstå kilder og årsak til forsøpling 
fra fiskeri.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Utarbeidet sammen med næringsaktører 
og kommunisert til relevante interessenter på Svalbard. Prosjektet 
forventes å ha høy grad av påvirkning, men effektene vil være 
indirekte da de er avhengige av gjennomføringen i næringen. Begrenset effekt

Sannsynlig

Underlag for å utrede 
produsentansvarsordni
ng for fiskeri- og 
akvakulturnæringen

Prosjekteier: MEPEX
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2017
Avsluttet år: 2017
Prosjektpartnere: SALT
Finansiert av: Miljødirektoratet
Havområde: OSPAR I&II

Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en 
produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og 
akvakulturnæringen. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Stimulere til økt sirkulær 
økonomi og gjenvinning av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Ingen direkte effekt. Prosjektets leveranse 
fungerer som beslutningsgrunnlag for Mdirs videre arbeid med 
produsentansvar.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Påvist Sannsynlig Usikker
Avsluttet (godt informasjonsgrunnlag)
Pågående (godt informasjonsgrunnlag)
Avsluttet (begrenset informasjonsgrunnlag)
Pågående (begrenset informasjonsgrunnlag)
Planlagt (ikke gjennomført)  - 

Effekt
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Sikkerhet i 
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Påvist Sannsynlig Usikker
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Pågående (godt informasjonsgrunnlag)
Avsluttet (begrenset informasjonsgrunnlag)
Pågående (begrenset informasjonsgrunnlag)
Planlagt (ikke gjennomført)  - 

Effekt

Massive Open Online 
Course (MOOC)

Prosjekteier: UNEP
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år: 2021
Prosjektpartnere: C RAS), UNEP, Open 
University of Netherlands, UArctic and 
GRID-Arendal
Finansiert av: Klima- og Miljødepartementet
Havområde: OSPAR I&II

Åpen og gratis kurs om marin forsøpling for et globalt publikum med 
det formål å øke bevisshet og forståelse om marin forsøpling, og 
dermed også forebygge marin forsøpling.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Kursene har potensial til å nå ut til et 
bredt globalt publikum men er ikke fokusert spesifikt på marin 
forsøpling fra havnæring eller de målgrupper som jobber innenfor 
havnæringene. Effektene ihht. forebygging av forsøpling hos de i rett 
målgruppe som eventuelt deltar er sekundære i form av eventuelt økt 
bevissgjøring, og dermed vurderes effekten som begrenset.

Begrenset effekt
Sannsynlig

MARP3

Prosjekteier: Norut
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2018
Avsluttet år: 2019
Prosjektpartnere: SALT 
AKVAPLAN NIVA AS
UiT - Norges Arktiske Universitet
Kola Science Centre of the Russian 
Academy of Science
Plymouth Marine Laboratory Prospect Place
Norges Fiskarlag
Finansiert av: Polarprog, Norges 
Forskningsråd
Havområde: OSPAR I

Målet med dette prosjektet er å styrke kunnskapsbasen om marin 
forsøpling i Barentshavet og å skaffe til veie relevant forskning og 
kunnskap for å øke bevissthet og kunne anbefale metoder for å 
ivareta en bærekraftig menneskelig aktivitet som bidrar til minst mulig 
marin forsøpling. Norut var prosjektleder og SALT hadde ansvar for 
workshop om kilder til marin forsøpling på Svalbard og workshop med 
stakeholders for å redusere mengde marin forsøpling i området. 
Norges Fiskarlag bidro også inn i prosjektet gjennom deltakelse på 
samlingene ved å holde innlegg, deltok ved Dypdykk på Svalbard og 
ved å sende spørreundersøkelser til medlemmer om holdniner til marin 
forsøpling (få svar mottatt). SALT har også bidratt til publisering av 
vitenskapelige artikler; der den ene handler om kilder til marin 
forsøpling i Norge.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Omfattende forsknings- og 
kunnskapsdelingsprosjekt mellom Norge (Svalbard) og Russland med 
fokus på Barentshavet, der næringsaktører og andre interessenter var 
invitert til workshops og deltakelse for å identifisere kilder til forsøpling 
og forebygge nye utslipp. Effektene er sekundære i form av utdanning 
og bevisstgjøring og er ikke målbare, og vurderes derfor som 
begrensede.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Utvikling av MOOC i 
håndtering av plast for 
ansatte i 
havbruksnæringen

Prosjekteier: Bellona
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2021
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Grieg Seafood, NTNU
Finansiert av: Handelens Miljøfond
Havområde: OSPAR I&II

Prosjektet skal utvikle første del av et åpent, nettbasert kurs (MOOC, 
eller Massive Open Online Course) for røktere og driftsoperatører i 
håndtering av plast.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Implementering av 
obligatorisk faginnhold om marin forsøpling i utdanning for oppdrettere

Kommentar effektvurdering: Effektene fra prosjekter er vanskelig å 
vurdere da det ikke er avsluttet og effekten er avhengig av at 
kursmaterialet faktisk blir brukt i betydende grad

Begrenset effekt
Sannsynlig

KIMO Net Cuttings 
Initiative

Prosjekteier: KIMO International
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: Informasjon savnes
Avsluttet år: 2020
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Swedish Agency for Marine 
and Water Management
Havområde: OSPAR I&II

KIMO har satt sammen veiledere med "Best practice" for å forebygge 
at avkapp fra håntering av fiskeriutstyr havner på avveie. Veilederen er 
utviklet basert på spørreundersøkelser og direkte kontakt med aktører i 
havner og fiskere fra fire land. Veilederen er oversatt til flere språk. 
Prosjektet er dokumentert i en sluttrapport.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er utviklet i nær kontakt med 
næringsaktører og er tilpasset enkel gjennomføring/adopsjon. Effekter 
er avhengig av at prosjektets produkter (informasjonsdokumenter) 
faktisk blir brukt, noe som ikke er vel dokumentert.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Clean Nordic Oceans

Prosjekteier: Fiskeridirektoratet
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2017
Avsluttet år: 2020
Prosjektpartnere: Lang rekke med aktører 
fra offentlig og privat sektor fra Island, 
Grønland, Farøyene, Sverige, Norge, 
Tyskland, India og Global Ghost Gear 
Initiative
Finansiert av: Nordisk ministerråd
Havområde: OSPAR I&II

Et nordisk nettverk for å utveksle kunnskap og erfaringer om metoder 
og tiltak for å redusere effektene av spøkelsesfiske, forsøpling av 
havene og for å øke gjenvinningen fra nærings- og fritidsfiske.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er et samarbeides-, nettverks- 
og kunnskapsdelingsprosjekt mellom flere land. Det er vel etablert og 
har produsert robuste kommunikasjonsinnsatser. De indirekte 
effektene av et slikt prosjekt vurderes som tilstrekkelig store for å 
vurdere prosjektet som "God effekt" i seg selv

God effekt
Sannsynlig

Marelitt Baltic

Prosjekteier: Municipality of Simrishamn, 
Sweden (Lead partner) 
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2016
Avsluttet år: 2019
Prosjektpartnere: Keep the Estonian Sea 
Tidy
WWF Poland Foundation
WWF Germany
Keep Sweden Tidy
Maritime University of Szczecin
Kolobrzeg Fish Producers Group
Institue of Logistics and Warehousing
Estonian Divers Association
Finansiert av: EUs regionale utviklingsfond
Havområde: Østersjøen

Prosjektet er et forsknings- samarbeides-, nettverks- og 
kunnskapsdelingsprosjekt mellom flere land og har som hensikt å 
kartlegge, samle opp, gjenvinne og forebygge forsøpling fra fiskeri. 
Prosjektets arbeidspakke 3 er rettet mot forebygging av spøkelsesfiske 
og har kartlagt årsaker til tap i kommersielt fiske, metoder for 
forebygging, teknologisk og operativ utvikling for kommersielt fiske, 
policyutvikling og utviklet konkrete handlingsplaner for næringa.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Forebyggende arbeid 
gjennom dialog med næringsaktører; Bedre ordninger og systemer 
knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangerte 
fiskeredskaper; Stimulere til økt sirkulær økonomi og gjenvinning av 
fiskeredskaper; Fjerning av gjenstående fiskeredskaper uten kjent eier 
og effektivisere opprydding; Merking av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er vel etablert, avsluttet og 
dokumentert, og har produsert robuste kommunikasjonsinnsatser. En 
betydelig del av prosjektet er rettet mot forebygging og har virket for 
påvirke status quo med både ny kunnskap og spredningsverktøy til 
næring og policy. De direkte og indirekte effektene vurderes å sammen 
gi god effekt. 

God effekt
Sannsynlig

Marine Scotland 
Marine Litter Strategy 
Steering Group

Prosjekteier: Marine Scotland Directorate
Land Prosjekteier: Storbritannia
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2014
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Scottish Natural Heritage,  
 Marine Scotland & Marine Scotland 
Science, Scottish Coastal Forum, Crown 
Estate Scotland, Scottish Water, Keep 
Scotland Beautiful, Marine Conservation 
Society, Fidra, Scottish Fishermen's 
Federation, KIMO, Heriot-Watt University 
(MASTS), Zero Waste Scotland, SEPA
Finansiert av: Marine Scotland Directorate
Havområde: OSPAR II

En styringsgruppe er tilsatt for å utvikle ordninger og politiske verktøy 
for gjenvinning av fiskeriutstyr.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Forebyggende arbeid 
gjennom dialog med næringsaktører

Kommentar effektvurdering: Styringsgruppe som ledes av direktorat på 
høyeste offentlige nivå og som involverer en bred rekke med private 
interesseorganisasjoner. De arbeider ikke rettet kun forebyggende mot 
marin forsøpling fra fiskeri- og havbruk, men mot marin forsøpling 
generelt. Derav begrenset effekt.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Voluntary Guidelines 
on the Marking of 
Fishing Gear

Prosjekteier: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO)
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år: 2019
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: FN
Havområde: Globalt/ikke spesifikt

Retningslinjer for internasjonal implementering av merking av 
fiskeriredskaper for å forebygge tap av fiskeredskaper og gjenfinning

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Merking av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Rapporten fra det innflytelsesrike og 
internasjonale FN-organet FAO setter føringer for de enkelte lands 
myndigheter for implementering av rammeverk for sporing av 
fiskeriutstyr. Effekten er global i sitt nedslagfelt, men implementering 
avhengig av enkelte lands vilje og evne til å gjennomføre, derav 
vurdert som begrenset effekt.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Best practice guidance 
for marking static 
fishing gear

Prosjekteier: Marine Scotland Directorate
Land Prosjekteier: Storbritannia
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år: 2018
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Marine Scotland Directorate
Havområde: OSPAR II

Et ekspertutvalg ble dannet i 2014 for å utrede hvor vel egnet 
dåværende ordninger for å forebygge påkjøring og ulovelig bruk for 
passive redskaper. En rapport ble produsert i 2015 med en rekke 
"beste praksis" for å forebygge blant annet at påkjøring av passive 
redskaper.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Merking av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Veilederen vil nok fylle en viktig funksjon 
men effekten av den er svært avhengig av hvordan den utformes, 
kommuniseres og følges opp av myndigheter og næringa. Derfor er 
effekt vurdert som "Begrenset".

Begrenset effekt
Sannsynlig
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Prosjektnavn Om prosjektet Kort beskrivelse Kommentar effektvurdering Effektvurdering
Sikkerhet i 
effektvurdering

Påvist Sannsynlig Usikker
Avsluttet (godt informasjonsgrunnlag)
Pågående (godt informasjonsgrunnlag)
Avsluttet (begrenset informasjonsgrunnlag)
Pågående (begrenset informasjonsgrunnlag)
Planlagt (ikke gjennomført)  - 

Effekt

Veiledning for 
draggning og opptak 
av spøkelsesfiskeutstyr

Prosjekteier: Havs- og vattenmyndigheten
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2022
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Hav- och Vattenmyndigheten 
(HaV)
Havområde: OSPAR II

HaV vil ta frem en veilegning for draggning- och upptagsinnsatser av 
spøkelsesgarn

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Fjerning av gjenstående 
fiskeredskaper uten kjent eier og effektivisere opprydding

Kommentar effektvurdering: Veilederen vil nok fylle en viktig funksjon 
men effekten av den er svært avhengig av hvordan den utformes, 
kommuniseres og følges opp av myndigheter og næringa. Derfor er 
effekt vurdert som "Begrenset".

Begrenset effekt
Sannsynlig

Rent Hav - Blått Ansvar

Prosjekteier: SALT
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år: 2021
Prosjektpartnere: Norges Fiskarlag, 
Vest-Lofoten vgs, 
MSTU, 
Fiskeriindustriunionen Nord
Finansiert av: Klima- og 
Miljødepartementet, medfinansiert av 
Utenriksdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet.
Havområde: OSPAR II

Rent hav - Blått Ansvar er et norsk-russisk flerårig 
kunnskapsutvekslingsprosjekt mellom norske og russiske 
fiskeristudenter. Formålet er å utveksle kunnskap om årsaker og 
konsekvenser av marin forsøpling, samt bidra til kunnskap som kan 
forebygge utslipp fra den kommende generasjon fiskere. En dypdykk-
workshop med fokus på analyse av kilder til søpla ble gjennomført i 
2019 i samarbeid med Måløy vgs. I 2020-2021 gjennnomførtes en 
digital workshop om avfallshåndtering om bord og ved kai. I Russland 
ble en strand utenfor Murmansk der også Fiskeriunionen i Nord deltok. 
Når ryddingen var over viste de russiske elevene en veldig tydelig 
bevisstgjøringseffekt. Det er tydelig at Russland ikke har den sirkulære 
tankegangen om avfall og dette vil bli følgt opp i det videre 
samarbeidet. Prosjektet er sliter med pandemin og er derfor forlengt til 
2022 med den fysiske workshop som gjenstår med "voskne" 
interessenter og beslutstakere fra Norge og Russland vil delta. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er særlig rettet mot 
fiskeristudenter med hensikt å utdanne i temaet marin forsøpling, og 
vurderes derfor til å ha direkte overføring til næringen og god effekt.

God effekt
Sannsynlig

RE-D-USE

Prosjekteier: Nordlandsforskning
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2017
Avsluttet år: 2019
Prosjektpartnere: 13 forskningsinstitutter, 
aktører fra fiskerinæring og bedrifter 
innenfor sirkulær øknonomi i Norge, 
Ryssland og Canada
Finansiert av: Klima- og Miljødepartementet
Havområde: OSPAR I

Prosjektet er flerårigt og involverte en lang rekke partners i Norge, 
Russland og Kanda for å se på årsaker til forsøpling for fiskeri direkte 
samarbeid med fiskerinæringen. Prosjektet utviklet et 
utdanningsprogram rettet til fiskerinæringen. Prosjektet såg også på 
løsninger for sirkulær bruk av fiskeutstyr.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er et samarbeides- og 
kunnskapsutviklingsprosjekt med flere viktige aktører innenfor flere 
sektorer i området runt Barentshavet, blandt annet 
fiskerorganisasjoner. Prosjektet er spesifikt rettet mot fiskeri og 
effekten vurderes derfor som God.

God effekt
Sannsynlig

Barents Sea 
Leadership Training on 
Marine Litter

Prosjekteier: GRID-Arendal
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Northern Arctic Federal 
University in Arkhangelsk (NARFU, 
Russland), 
Kola Science Centre (Russland)
Finansiert av: 
Havområde: OSPAR I

Forskningsprosjekt utformet for representanter av besluttningsorgan, 
ledere av bedrifter og offentlige organisjoner for å 1) Øke kunnskap og 
bevissthet hos russiske og norske aktører i Barents Havet-regionen om 
marin forsøpling 2) Stimulere til handlingsplaner på lokal og sub-
regional nivå 3) Bidra inn til Artisk Råds prosess med å utvikle Arctic 
Regional Action Plan on Marine Litter 4) Øke samarbeide kring 
miljøspørsmål mellom landene. Prosjektets fagmessige grunnlag 
bygger på  Marine Litter UN Environment Massive Open Online Course 
(MOOC) 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er et samarbeides- og 
kunnskapsdelingsprosjekt med flere viktige aktører innenfor flere 
sektorer i området runt Barentshavet, blandt annet 
fiskerorganisasjoner. Da prosjektet primært innebærer kunnskapsdeling 
og ikke direkte handling og ikke er spesifikt rettet mot fiskeri eller 
akvakultur vurderes effekten som Begrenset

Begrenset effekt
Sannsynlig

Blått Ansvar

Prosjekteier: SALT
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år: 2021
Prosjektpartnere: Férdi Film
Finansiert av: Miljødirektoratet
Havområde: OSPAR I&II

Et undervisningsopplegg om marin forsøpling under stadig utvikling. 
Blått Ansvar er tilpasset elever under utdanning på blå linjer, som 
naturbruk, fiske og fangst og akvakultur. Prosjektmodulen ble i første 
omgang utviklet i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole og 
Lofoten maritime fagskole. Målet med undervisningsopplegget er at 
elevene forberedes på en fremtid som miljøansvarlige aktører innenfor 
de blå næringene. Dette ved å gi innsikt, kompetanse og praktiske 
erfaringer tilknyttet marin forsøpling som problem på overordnet nivå, 
nasjonalt og lokalt, samt assosiert til egen yrkesvei innenfor blå 
næringer.

Undervisningsopplegget Blått Ansvar består av totalt fem filmer. 
Filmene er produsert av Férdi Film og finansiert av Miljødirektoratet. Fra 
2021 distribueres filmer og oppgaver gratis til alle videregående skoler 
med blå linje som har vist sin interesse.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Implementering av 
obligatorisk faginnhold om marin forsøpling i utdanning for fiskere

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er vurdert til å gi god effekt da 
det er vel grunnet i fagmessig kunnskap og direkte gjennomført rettet 
mot elever ved blå linjer på vidergående.

God effekt
Sannsynlig

Fisheries Iceland 
return scheme

Prosjekteier: Confederation of Icelandic 
Fisheries Companies
Land Prosjekteier: Island
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  - 
Avsluttet år:  - 
Prosjektpartnere: Informasjon savnes
Finansiert av: Urvinnslusjóður, the Icelandic 
Recycling Fund
Havområde: OSPAR I

En frivillig ordning der fiskere på Island kan levere fiskeutstyr (nett og 
labbetuss er særlig beskrevet) til avfallsmottak uten vederlag. Ca 80% 
av nett fra Island er estimert å bli resirkulert. Ordningen stimulerer bruk 
av materialer som er vel egnet for gjenvinning ved fritak fra avgift for 
særlige materialer. Et fond er satt opp for å sikre finansiering. 
Prosjektet er drevet av SFS (Fisheries Iceland) i samarbeid med 
fiskeindustrien og utenlandske gjenvinningsaktører. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangert 
fiskeredskap; Stimulere til økt sirkulær økonomi og gjenvinning av 
fiskeredskaper og akvakulturutstyr; 

Kommentar effektvurdering: Ordningens er velfungerende og effekt 
må antas være påvist ved at redskaper blir samlet inn for gjenvinning, 
noe som vil ha en forebyggende effekt mot forsøpling. 

God effekt
Påvist

GloLitter Partnerships

Prosjekteier: IMO
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: IMO, FAO, den norske 
stat
Finansiert av: Norske staten
Havområde: Globalt/ikke spesifikt

Omfattende internasjonal satsning fra Norge, IMO og FAO for å 
forebygge marin forsøpling generellt gjennom kompetanseoverføring 
og kapasitetsbygging i mindre utviklede land. Prosjektet har flere 
fokusområder relevant for sjønæringen.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Internasjonalt bidrag

Kommentar effektvurdering: Omfattende internasjonal satsning fra 
Norge, IMO og FAO for å forebygge marin forsøpling generellt 
gjennom kompetanseoverføring og kapasitetsbygging i mindre 
utviklede land.

God effekt
Sannsynlig

Internasjonal standard 
for avfallshåndtering 
ombord på fiskefartøy

Prosjekteier: Standard Norge
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Norges Fiskarlag, m.fl.
Finansiert av: Fiskernes Agnforsyning, 
Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond
Havområde: Globalt/ikke spesifikt

En ny internasjonal standard "ISO 5020, Waste reduction and 
treatment on fishing vessels" utvikles av Standard Norge på initiativ av 
Norges Fiskarlag. Målet er å bidra til at den internasjonale fiskeflåten 
gis et rammeverk som pålegger næringen et tydeliggjort ansvar om 
ikke å tilføre makro- og mikroplast i vann, samt at bidraget medfører 
redusert forsøpling av strender og andre kystnære områder. 
Standarden vil også kunne bidra positivt når det gjelder å unngå 
spøkelsesfiske. Systemet som utvikles må kunne fungere sømløst 
sammen med utstyrsleverandører til næringen, for eksempel knyttet til 
bruk av emballasje, samt mottaksapparat for avfall på land og 
virksomheter som prosesserer dette videre. Norges Fiskarlag leder 
arbeidet. Prosjektet holder på å avsluttes.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: ISO standarder har en erklært status 
internasjonalt og vurderes derfor å kunne ha god effekt. Standarden 
er per i dag ikke ferdigstilt og iverksatt, og endelig effekt vil avhenge 
av implementering og gjennomføring på aktørnivå. Sikkerheten i 
vurderingen er derfor inntil videre lav.

God effekt
Sannsynlig

Sammen om et hav 
uden affald

Prosjekteier: Miljø- og Fødevareministeriet
Land Prosjekteier: Danmark
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2018
Avsluttet år: 2018
Prosjektpartnere: Danmarks Fiskeriforening
Finansiert av: Miljø- og Fødevareministeriet
Havområde: OSPAR II

Prosjektet videreformidler fem gode råd til avfallshåndtering ombord på 
fartøy fra det danske Miljø- og Fødevareministeriets kampanje 
”Sammen om et hav uden affald”

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er et samarbeids-, nettverks- og 
kunnskapsdelingsprosjekt med mange aktører innenfor flere sektorer i 
Danmark, blandt annet fiskerne. Det er vel etablert og har produsert 
kommunikasjonsinnsatser blandt annet rettet mot fiskeres holdninger til 
marin forsøpling. Da prosjektet ikke har en tydelig fokus på eller 
dokumenterte resultater fra fiskerne, vurderes effektene som 
"Begrenset". 

Begrenset effekt
Sannsynlig

Blue Circular Economy

Prosjekteier: NTNU
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2018
Avsluttet år: 2021
Prosjektpartnere: DTU, The Centre for 
Sustainable Design, Western Development 
Commission, Environmental Research 
Institute
Finansiert av: EU Interreg Northern 
Periphery and Arctic Programme (NPA)
Havområde: OSPAR II

Internasjonalt prosjekt som retter seg til å støtte utviklingen av 
avfallsindustri for fiskenett i Nord-Europe. Prosjektet bygger på tidligere 
prosjektet Circular Ocean. Nåværende prosjekt hjelper små og 
medelstore bedrifter innenfore gjenvinning av fiskeredskaper til å nå et 
større market. Metoden er å sette opp et "multi-layer cluster" for å 
koble sammen og katalysere SMBer i regionen. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Stimulere til økt sirkulær 
økonomi og gjenvinning av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Omfattende forsknings- og 
kunnskapsdelingsprosjekt mellom flere land for å katalysere utviklingen 
av forretningsmodeller for resirkulering av fiskeriutstyr. Prosjektet 
gjennomførs i tett samarbeid med næringen og enkelteaktører og kan 
vise til konkrete case-studier. Resultatene av prosjektet vil kunne 
innebære en indirekt effekt i et lengre tidsperspektiv i form av 
katalysering av næringsaktører innenfor gjenvinning men har ikke 
tydelig vist resultater per idag, og vurderes derfor som begrensede.

Begrenset effekt
Sannsynlig
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Listen er sortert basert på 
trafikklysmodellen. Prosjekter vurdert til 
å ha høyest sikkerhet i effektvurdering 
er sortert øverst. 

Prosjektnavn Om prosjektet Kort beskrivelse Kommentar effektvurdering Effektvurdering
Sikkerhet i 
effektvurdering

Påvist Sannsynlig Usikker
Avsluttet (godt informasjonsgrunnlag)
Pågående (godt informasjonsgrunnlag)
Avsluttet (begrenset informasjonsgrunnlag)
Pågående (begrenset informasjonsgrunnlag)
Planlagt (ikke gjennomført)  - 

Effekt

Strategi, 
holdningsskapende og 
kunnskasspredning fra 
Norges Fiskarlag

Prosjekteier: Norges Fiskarlag
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2018
Avsluttet år: 2019
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Norges Fiskarlag
Havområde: OSPAR I&II

Etter Norges Fiskarlag landsmøte 2017/2018 tildeltes middel for 
holdningsskapende arbeid mot marin forsøpling. Det avholdtes 
workshop for ansatte høst 2018 som ble møtt med stort engasjemang. 
Fiskarlaget lagde en strategi mot marin forsøpling som ble vedtatt i 
landsmøtet i 2019. Den har ikke blitt revidert siden da. Strategien 
hadde hovedsakelig fokus på to enkle tiltak som fiskarlaget lagde 
brosjyre på for spredning til næringen:
- Melde tap
- Ta alt søppel til land

I det videre arbeidet søker Fiskarlaget etter støtte for langsiktig 
holdningsskapende arbeid blandt egne medlemmer. De vil blandt 
annet samle in best-practice, lage kommunikasjonmaterial og de 
ønsker å danne møtesarenaer der ulike kompetansemiljøer kan møtes 
på tvers for konstruktive samtaler om marin forsøpling.  

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Norges Fiskarlag vurderes være en viktig 
aktør for næringen som viser en tydelig strategi og 
gjennomføringsevne, noe som vurderes til å gi god effekt.

God effekt
Sannsynlig

Plastgjenvinning fra 
havbruk på Lurøy

Prosjekteier: Nova Sea
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år:  - 
Prosjektpartnere: Kystinkubatoren Lovund
Finansiert av: Informasjon savnes
Havområde: OSPAR I

Et lokalt verdikjede og mottaksanlegg for sortering og regranulering av 
palstavfall fra havruk i området er under oppbygging. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangert 
fiskeredskap; Stimulere til økt sirkulær økonomi og gjenvinning av 
fiskeredskaper og akvakulturutstyr; 

Kommentar effektvurdering: Oppbygging av anlegget er under 
gjennomføringen og er i linje med prioriterte tiltaksområder i 
overordnede handlignsplaner, og vurderes å gi god effekt i det å 
muliggjøre en sirkulær økonomi som insentiverer at avfall og søppel blir 
håndtert ansvarlig. 

God effekt
Sannsynlig

Plastmaterialregnskap 
for Grieg Seafood

Prosjekteier: Grieg Seafood
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2018
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Asplan Viak, Bellona
Finansiert av: Grieg Seafood
Havområde: OSPAR I

Et samarbeid mellom Grieg Seafood og Asplan Viak for å lage 
materialregnskap på plast i sin egen bedrift (havbruk) med målet om å 
få oversikt over komponentene for å kunne foreta tiltaksanalyse på 
materialbruk, gjenvinning, gjenbruk og avhending.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Innhente kunnskap om 
miljøavtrykk fra akvakulturutstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er konkret, støttet av ledelsen i 
en betydelig næringsaktør (Grieg Seafoods) og vurderes som viktig for 
utviklingen av regnskap for plastbruk i havbruksnæringen. Den 
forebyggende effekten står i økt fokus på kontroll over 
plastmaterialstrømmer og dermed også tap.

God effekt
Sannsynlig

Fra Hav til Havn

Prosjekteier: Danmarks Fiskeriforening
Land Prosjekteier: Danmark
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Danske Havne, samt 
Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk 
Amatørfiskerforening, KIMO, Krog Nobis og 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri
Finansiert av: Danmarks Fiskeriforening
Havområde: OSPAR II

Prosjektet er en bred informasjonskampanje rettet mot blant annet 
fiskere fokusert på avfaldshåndtering ombord, nettavkapp, gode råd til 
håndtering av passive redskaper for å forebygge forsøpling. Prosjektet 
gir også ut storsekker i flere store danske fiskerihavner (Hirtshals, 
Hanstholm, Skagen, Thyborøn og Hvide Sande) som skal brukes til å 
lagre marin forsøpling de fisker opp, og legger opp til avhending av 
avfallet i havnene . Prosjektet har også levert en film om (blant annet) 
danske fiskeres holdninger og tiltak for å motvirke forsøpling i havet.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Fjerning av gjenstående 
fiskeredskaper uten kjent eier og effektivisere opprydding

Kommentar effektvurdering: Flere store danske fiskerihavner deltar i 
dette prosjektet som legger fokus på å i direkte kontakt med fiskerne 
øke bevissthet og spre informasjon om hvordan marin forsøpling kan 
forebygges, i kombinasjon med at prosjektet legger opp til at søppel 
som fiskes opp kan bli tatt imot ved kai. Effekten av de kombinerte 
tiltakene vurderes som god da de er skreddersydd i samarbeid med 
danske fiskere og inkluderer konkrete tiltak.

God effekt
Sannsynlig

SPIRAL - Smart 
policyutveckling för 
producentansvaret för 
fiskeredskap av plast

Prosjekteier: Havs- og vattenmyndigheten
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2021
Avsluttet år: 2023
Prosjektpartnere: Havs- og 
vattenmyndigheten, VINNOVA, 
Naturvårdsverket, Sotenäs kommun
Finansiert av: VINNOVA og øvrige partners 
bidrar også med egeninnsats
Havområde: OSPAR I

Partnerne skal utvikle nye arbeidssett for samvirkning mellom 
myndighetene, kommunal virksomhet, produsentene, näringsaktørene 
og medborgere for å undersøkte hvordan et utvidet produsentansvar 
for fiskeredskaper av plast skal fungere. Dette som følge av EUs 
direktiv om engangsplast som setter krav på inførsel av en 
produsentansvarsordning for fiskeredskaper. Prosjektet bygger på så 
kalt smart policyutvikling. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Stimulere til økt sirkulær 
økonomi og gjenvinning av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Et innovativt og viktig prosjekt som vil 
påvirke utformingen av Sveriges utvidete produsentansvarsordning for 
fiskeriavfall. Effekten er å anslå som god da dette vil påvirke 
lovgivningen som vil ha en direkte effekt på gjennomføring av tiltak.

God effekt
Sannsynlig

Lokalisera & bärga 
fiskeredskap

Prosjekteier: Sotenäs kommun
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2021
Avsluttet år: 2023
Prosjektpartnere: Cmar AB, FF Norden
Finansiert av: Havs- och fiskeriprogrammet 
2014-2020, Jordbruksverket
Havområde: OSPAR II

Ett system för att bärga och lokalisera förlorade fiskeredskap

Projektet ska genom utveckling av en produkt, bidra till ett proaktivt 
system som gör att fiskeredskap inte hamnar på havets bottnar utan 
ingår i ett cirkulärt kretslopp.

Innovationen för systemet och produkten ska hjälpa till att lokalisera 
försvunna redskap och möjliggöra att de enkelt kan bärgas för att 
sedan hållbart tas omhand. Vanligt är att ytmarkören till 
fiskeredskapen försvinner på grund av dåligt väder, att det blir påkört 
av fartyg eller att redskapet sätts för djupt och ytmarkören inte 
återfinns.Händelser som gör att fiskeredskap hamnar på havets botten.

Med anslutning till den Marina Återvinningscentralen och samarbete 
med yrkesfiskare ska projektet bidra till ett cirkulärt och hållbart 
användande av fiskeredskap.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Fjerning av gjenstående 
fiskeredskaper uten kjent eier og effektivisere opprydding

Kommentar effektvurdering: Forbedrete metoder for å lokalisere og få 
opp tapte redskaper er vurdert å være viktig for å øke sjansense for å 
gjenfinne og rydde tapte redskaper fra det marine miljøet. Å faktisk 
gjenfinne redskaper vil være viktig for å oppnå den forebyggende 
effekten ved at fra at fiskere setter seg fast i spøkelsesgarn/redskaper 
minskes. Graden av effekt ved økt opprydding er alikevel vurdert som 
begrenset ettersom effekten er er indirekt og avhenging av 
gjennomføring av de metoder som er i ferd med å utvikles som del av 
prosjektet.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Havplastterminalen 
Lofoten Vesterålen

Prosjekteier: Egga
Land Prosjekteier: Norge
Status: Avsluttet (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år: 2021
Prosjektpartnere: SALT
Finansiert av: Innovasjon Norge, 
Handelens Miljøfond
Havområde: OSPAR I

Studie for å kartlegge markedsmessige og tekniske grunnlag for 
mottak av utrangert fiskeri- og havbruksutstyr i Lofoten og Vesterålen. 
Prosjektet er gjennomført og venter på iverksetting.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangert 
fiskeredskap; Stimulere til økt sirkulær økonomi og gjenvinning av 
fiskeredskaper og akvakulturutstyr; 

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er gjennomført men 
gjennomføringen av selve havplastmottaket og effektene som vil 
medbringes er usikre. Hvis prosjektet gjennomføres er det vel i linje 
med prioriterte tiltaksområder i overordnede handlignsplaner og 
vurderes å gi god effekt i det å muliggjøre en sirkulær økonomi som 
insentiverer at avfall og søppel blir håndtert ansvarlig. 

God effekt
Usikker

Green Deal Fisheries 
for a Clean Sea - litter 
management and 
recycling

Prosjekteier: Informasjon savnes
Land Prosjekteier: Nederland
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2014
Avsluttet år:  - 
Prosjektpartnere: BEK & Verburg B.V, Den 
Haag, Gemeente Harlingen, Gemente 
URK, Haven Lauwersoog, KIMO 
Nedelandog Beliga, Groningen Seaports, 
VisNed, Hollands Kroon, Main, Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, PGA, 
Port of den Helder, Stichting De Noordzee, 
proSea, Zeehaven IJmuiden NV, Healthy 
Seas, Port of Harlingen
Finansiert av: Informasjon savnes
Havområde: OSPAR II

Prosjektet "Visserij voor een schone zee" er et samarbeid mellom en 
rekke med aktører i Nederland, fra ulike deler av verdikjeden rundt 
fiskeriavfall. En av fire avfallsstrømmer som er satt fokus på er 
labbetuss, der prosjektet utviklet et system for å samle inn labbetuss 
videre for gjenvinning. Systemet har blitt kommunisert via flyers og 
nettsiden. Prosjektet har også hatt et initiativ som gir fiskerne en liten 
kompensasjon for å samle inn nedslitt labbetuss.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Stimulere til økt sirkulær 
økonomi og gjenvinning av fiskeredskaper; Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene; Holdningsskapende tiltak knyttet til tap av utstyr; Bedre 
ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av 
utrangert fiskeredskap

Kommentar effektvurdering: Forebygger potensielt forsøpling på lenger 
sikt gjennom testing og utvikling av alternative materialer til 
fiskeredskaper (inkludert nedbrytbare materialer som vil forkorte 
konsekvensene ved spøkelsesfiske og gjøre at forsøplingen forsvinner 
over tid), og redskapsdesign som minsker slitasje og tap. Effekt vil 
være avhengig av forskningsresultater og gjennomføring på markedet. 
Hvis prosjektet er fremgangsrikt vil det potensielt ha betydelig effekt, 
men sikkerheten i vurderingen er intill videre lav.

God effekt
Sannsynlig

DropS – “Dolly Rope 
Suspension” – 
alternative net design

Prosjekteier: Thünen-Institut
Land Prosjekteier: Tyskland
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  - 
Avsluttet år:  - 
Prosjektpartnere: Informasjon savnes
Finansiert av: Informasjon savnes
Havområde: OSPAR II

Prosjektet er rettet mot å utvikle alternative utforminger av bunntrål for 
å minske slitasje mot havbunn og dermed minske behovet for 
labbetuss.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene

Kommentar effektvurdering: Forebygger potensielt forsøpling på lenger 
sikt gjennom testing og utvikling av alternative redskapsdesign av 
bunntrålere som minsker slitasje og tap. Effekt vil være avhengig av 
forskningsresultater og gjennomføring på markedet. Hvis prosjektet er 
fremgangsrikt vil det potensielt ha betydelig effekt, men sikkerheten i 
vurderingen er intill videre lav.

God effekt
Sannsynlig
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Senter for Oljevern og Marint Miljø

Listen er sortert basert på 
trafikklysmodellen. Prosjekter vurdert til 
å ha høyest sikkerhet i effektvurdering 
er sortert øverst. 

Prosjektnavn Om prosjektet Kort beskrivelse Kommentar effektvurdering Effektvurdering
Sikkerhet i 
effektvurdering

Påvist Sannsynlig Usikker
Avsluttet (godt informasjonsgrunnlag)
Pågående (godt informasjonsgrunnlag)
Avsluttet (begrenset informasjonsgrunnlag)
Pågående (begrenset informasjonsgrunnlag)
Planlagt (ikke gjennomført)  - 

Effekt

Responsible Fishing 
Scheme (RFS)

Prosjekteier: Lloyd’s Register
Land Prosjekteier: Storbritannia
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2006
Avsluttet år:  - 
Prosjektpartnere: Informasjon savnes
Finansiert av: Medlemmer
Havområde: OSPAR II

Et frivillig sertifiseringsinitiativ for å sikre ansvarlig fiskeri i Storbrittania, 
rettet mot rederier innenfor fiskeri. Miljø er et av fem fokusområder, 
inkludert beskrivelser av god praksis ved avfallshåndtering ombord for 
å forebygge forsøpling og beskrivelser av  gjenvinning av tapt utstyr.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Forebyggende arbeid 
gjennom dialog med næringsaktører

Kommentar effektvurdering: En sertifiseringsordning som til dels retter 
seg mot forebygging av forsøpling er vurdert å være et effektivt 
verktøy. Informasjon om påvist effekt har ikke vært mulig å innhente, 
derfor er effekt satt til sannsynlig. 

God effekt
Sannsynlig

Dsolve

Prosjekteier: UiT
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Norner, Sintef, Norsus, 
samt en rekke nærings- og industripartnere. 
SALT deltar som underleverandør.
Finansiert av: Norges Forskningsråd
Havområde: Globalt/ikke spesifikt

Our research aims to reduce plastic litter and associated problems 
(ghost fishing, macro and microplastic) caused by the fishery and 
aquaculture industries. The goal is that traditional plastics in these 
sectors can be replaced with new biodegradable materials.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene

Kommentar effektvurdering: Forebygger potensielt forsøpling på lenger 
sikt gjennom utvikling av nedbrytbare materialer til fiskeredskaper som 
da går fra å være forsøplende til å brytes ned over tid. Effekt vil være 
avhengig av forskningsresultater og gjennomføring på markedet. Hvis 
prosjektet er fremgangsrikt vil det potensielt ha betydelig effekt, men 
sikkerheten i vurderingen er intill videre lav.

God effekt
Usikker

PingMe - merking og 
lokalisering av 
fiskeredskaper

Prosjekteier: Ocean Space Acoustics AS
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Handelens Miljøfond, 
Innovasjon Norge, Forskningsrådet
Havområde: Globalt/ikke spesifikt

Bedriften utvikler en ny patentert teknologi for å merke fiskeriutstyr 
med hensikt å lokalisere redskapene hvis de går tapt. Forventet 
lansering på markedet er satt til sommer 2022. Prosjektet har også 
ambisjoner om å lage et skybasert system for å melde inn tap og 
rapportere funn som vil kunne integreres som del i myndighetenes 
eksisterende rapporteringsløsninger på internasjonal basis.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Enklere gjenfinning av tapt 
fiskeredskap

Kommentar effektvurdering: Teknologien som utvikles er relativt unik 
innenfor sporing av fiskeriutstyr og vil kunne forebygge marin 
forsøpling ved å minske risikoen for tap og forenkle lokalisering og 
opphenting av allerede tapt utstyr. Nasjonale og internasjonale 
handlingsplaner etterspørr tydelig slik teknologi og implementering av 
system for merking og sporing av utstyr. Hvis teknologien virker og 
særlig i kombinasjon med eventuelle bransjeinitiativ eller lovpålagte 
påbud om merking vil effekten være høy. Det er ikke mulig å fastslå 
sikkerheten i effektvurderingen da produktet ikke er kommersialisert og 
realisering er svært avhengig av eksterne faktorer.

God effekt
Usikker

BLUENet

Prosjekteier: ?
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2019
Avsluttet år: 2020
Prosjektpartnere: AZTI, Itsaskorda, Gaiker, 
NTT
Finansiert av: European Maritime and 
Fisheries Fund
Havområde: Biscayabukten

Projektet er et utviklingsprosjekt i tett samarbeid med næringsaktører 
for å utvikle og spre bedre praksis, kunnskap og pilotere gjenvinning 
av utrangert fiskeri- og havbruksavfall. Prosjektet har fokus på 
Biscayabukta og har partnere i flere land i sør- Europa. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangert 
fiskeredskap; Stimulere til økt sirkulær økonomi og gjenvinning av 
fiskeredskaper og akvakulturutstyr; 

Kommentar effektvurdering: Prosjektet viser dokumentasjon på tett 
samarbeid med både fiskeri- og havbruksnæring og har fokus på 
forebygging av marin forsøpling, og er derfor relevant for 
kartleggingen. Effektene vil i stor grad komme fra utvikling av ny 
kunnskap og indirekte via ringvirkninger fra prosjektet. 

Begrenset effekt
Usikker

Digitalisering av norske 
havner

Prosjekteier: Kartverket
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Kystverket, 
Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet
Finansiert av: Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (statlige 
korona-midler), videreført som felles 
satsning mellom prosjektaktørene
Havområde: OSPAR I&II

Når det gjelder prosjektet med å digitalisere norske havner, er det en 
målsetning å få til samarbeid om felles forvaltningsopplegg for 
havnedata, felles infrastruktur, og en felles satsning på kartlegging av 
et utvalg havner.
Målsetningen er å bidra til mer effektive havner, tilgjengelige 
kvalitetssikrede detaljerte havnedata for brukerne, samt legge til rette 
for ulike forvaltningsløsninger. Flere havner vil komme til etter hvert.
Enkel og effektiv forvaltning av hva slags avfall som kan leveres i 
havnene, beredskaps installasjoner, redningsmidler, miljøforhold mv., 
er eksempler på innhold og bruk av havnedata som vil bli gjort 
tilgjengelig blant annet gjennom «den norske los».

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangerte 
fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Tilgjengeliggjøring av digital informasjon 
om avfallshåndtering i havn vil indirekte ha potensial for å forebygge 
forsøpling Begrenset effekt

Usikker

POCOplast  (Pathways 
to sustainable post-
consumer plastics in 
aquaculture)

Prosjekteier: Sintef
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2021
Avsluttet år: 2023
Prosjektpartnere: NTNU og organisasjoner 
fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, 
Plasto, Grieg Seafood, Empower, 
Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), 
Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona.
Finansiert av: Forskningsrådet
Havområde: OSPAR I&II

POCOplast skal undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av 
brukt hardplast fra havbruket. Hovedmålet med prosjektet er derfor å 
utvikle ny kunnskap for hvordan prinsippene knyttet til sirkulær økonom 
kan anvendes slik at en oppnår en mer bærekraftig verdikjede for 
hardplast fra norsk havbruksnæring.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Gode ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangert 
akvakulturutstyr

Kommentar effektvurdering: Effektene fra prosjektet er vanskelig å 
vurdere, selv om de har potensial for å gi god kunnskap for næring og 
forvaltning i et lengre løp. Effekten settes derfor til «Begrenset». Begrenset effekt

Usikker

INnovative fIshing 
Gear for Ocean

Prosjekteier: Université de Bretagne Sud in 
Brittany
Land Prosjekteier: Flere land
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: University of Southern 
Brittany (project coordinator), NaturePlast, 
Smel, Filt, University of Portsmouth, Cefas, 
University of Plymouth, IRMA, IFREMER 
and Marine South East
Finansiert av: Interreg VA France (Channel) 
England programme
Havområde: OSPAR II

Prosjektet mål er å utvikle de første nedbrytbare fiskeredskapene med 
begrenset livstid i det marine miljø. Det skal og definere en strategi for 
å forbedre gjenvinning av fiskeredskaper og insentivere sirkulære 
verdikjeder. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene

Kommentar effektvurdering: Forebygger potensielt forsøpling på lenger 
sikt gjennom utvikling av nedbrytbare materialer til fiskeredskaper som 
da går fra å være forsøplende til å brytes ned over tid. Effekt vil være 
avhengig av forskningsresultater og gjennomføring på markedet. Hvis 
prosjektet er fremgangsrikt vil det potensielt ha betydelig effekt, men 
sikkerheten i vurderingen er intill videre lav.

Begrenset effekt
Usikker

Alternative materialer til 
snurrevadtau og 
trålmatter

Prosjekteier: SINTEF Ocean AS
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Universitetet i Tromsø 
(UiT) - Norges Fiskerihøgskole (NFH), SALT
Finansiert av: Fiskeri og 
Havbruksnæringens forskningsfinansiering 
(FHF)
Fiskeridirektoratet
Havområde: Globalt/ikke spesifikt

Prosjektet vil teste alternative materialer til snurrevad og trålmatter for å 
forebygge plastforsøpling. Reduksjon i utslipp vil kvantifiseres og 
sannsynliggjøres for ulike tiltak og løsninger. Det skal inkluderes en 
vurdering av kostnad og økonomiske og klimamessige konsekvenser 
ved ulike tiltak og alternative materialer. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene

Kommentar effektvurdering: Forebygger potensielt forsøpling på lenger 
sikt gjennom testing og utvikling av alternative materialer til 
fiskeredskaper (inkludert nedbrytbare materialer som vil forkorte 
konsekvensene ved spøkelsesfiske og gjøre at forsøplingen forsvinner 
over tid), og redskapsdesign som minsker slitasje og tap. Effekt vil 
være avhengig av forskningsresultater og gjennomføring på markedet. 
Hvis prosjektet er fremgangsrikt vil det potensielt ha betydelig effekt, 
men sikkerheten i vurderingen er intill videre lav.

God effekt
Usikker

Marine Plastic - The 
Danish center for 
research in marine 
plastic pollution

Prosjekteier: Universitetet i Aalborg
Land Prosjekteier: Danmark
Status: Pågående (godt 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Nationalmuseet (NatMus), 
Danmarks tekniske universitet (DTU)
Finansiert av: Vellux Fonden
Havområde: OSPAR II

Forskningsprosjektet vil i arbeidspakke 1 forske på policy og regulering 
som vil kunne minske forsøpling fra ulike interessenter. I arbeidspakke 
2 vil det også bli forsket på kilder til marin forsøpling fra blandt annet 
fiskeri, spredning og gjenstander, som indirekte vil kunne bidra til 
policyutvikling for å forebygge forsøpling.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Ingen kobling

Kommentar effektvurdering: Samlet vurderes prosjektet ha begrenset 
effekt da det ikke er særlig rettet mot fiskeri eller akvakultur, og 
eventuelle effekter vil være sekundære til prosjektet.

Begrenset effekt
Usikker

Trygt i Havn

Prosjekteier: Senter for Hav og Arktis
Land Prosjekteier: Norge
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2020
Avsluttet år: 2024
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: REV Ocean
Havområde: OSPAR I

Grunntanken er å redusere plastavfallet fra fiskeri- og 
oppdrettsnæringen. En nøkkelfunksjon for å få til dette er å etablere 
gode mottaksapparat for plastsøppel i havnene. Neste ledd i kjeden er 
avfallsselskapene. Her er målet å øke andelen plastavfall som kan 
gjenbrukes. I den økonomiske sirkelen har produsenter og 
leverandører en stadig viktigere og toneangivende rolle. Mange av 
produktene som leveres til fiskeri- og oppdrettsnæringen er umulig å 
gjenbruke eller har lav bestandighet. Andre og bedre produkter vil 
bidra til å øke gjenvinningsgraden og gi muligheter for at det kan bli 
god økonomi av å redusere mengden av plast fra egen aktivitet, altså 
«fra avfall til ressurs».

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangerte 
fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Prosjektet er satt på vent forløpig. 
Prosjekteier ikke besvart forespørsel om å gi ut informasjon Begrenset effekt

Usikker
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Prosjektnavn Om prosjektet Kort beskrivelse Kommentar effektvurdering Effektvurdering
Sikkerhet i 
effektvurdering

Påvist Sannsynlig Usikker
Avsluttet (godt informasjonsgrunnlag)
Pågående (godt informasjonsgrunnlag)
Avsluttet (begrenset informasjonsgrunnlag)
Pågående (begrenset informasjonsgrunnlag)
Planlagt (ikke gjennomført)  - 

Effekt

Dolly Rope Free

Prosjekteier: Wageningen Economic 
Research and Wing 
Land Prosjekteier: Nederland
Status: Avsluttet (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2014
Avsluttet år: 2021
Prosjektpartnere: Dutch fishermen’s 
organization VisNed, the North Sea 
Foundation and Rijkswaterstaat
Finansiert av: VisNed
North Sea Foundation
The Dutch Ministry of Infrastructure and 
Water Management
The Dutch Ministry of Agriculture, Nature 
and Food Quality
Havområde: OSPAR II

Prosjektet utvikler og tester alternative materialer og design av 
fiskeutstyr, og utvikler bedre rutiner for avfallshåndtering ombord på 
fiskefartøy i dialog med næringen. Material som testes er naturfibrer 
som sisal, jaklær, biopolymerer, og stærkere ikke degraderbare 
polymerer. Fullskaletester med degraderbare materialer gjennomførtes 
i 2020. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene

Kommentar effektvurdering: Prosjektkontakt ikke besvart - Lav grad av 
dokumentasjon og informasjon om resultater og effekter av prosjektet.

Prosjektet vurderes til å ha begrenset effekt da forskningsresultater må 
omsettes til praksis i næringen. Prosjektet driver likevel med utvikling av 
konkrete løsninger for og sammen med næringen, der effektene 
vurderes som betydelige og sannsynlige, om enn begrenset innenfor 
prosjektets rammer. nger for og sammen med næringen, hvorfor 
effektene vurderes som betydende og sannsynlige, selv begrensede 
innenfor prosjektets rammer. 

Begrenset effekt
Usikker

Fathoms free - gear 
removal, recycling and 
data collection

Prosjekteier: Fathoms Free
Land Prosjekteier: Storbritannia
Status: Pågående (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år: 2014
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: Plastix Global, KIMO and 
Cornwall Seal Group, Global Ghost Gear 
Initiative
Finansiert av: Informasjon savnes
Havområde: Det keltiske havet

Prosjektet er et samarbeid mellom en lokal frivillighetsorganisasjon og 
flere etablerte andre større aktører. Prosjektet samler informasjon om 
tapte redskaper, samler opp spøkelsefiskeutstyr og kommuniserer til 
lokale fiskere om de negative konsekvensense, og for å utarbeide en 
langsiktig modell for å forebygge tap av utstyr.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Holdningsskapende tiltak 
knyttet til tap av utstyr

Kommentar effektvurdering: Prosjektet har i første hånd fokus på 
opprydding av spøkelsesutstyr men arbeider samtidig med 
informasjonsdeling for å indirekte påvirke lokale fiskere til å forebygge 
tap av utstyr. Effekten vurderes som begrenset da primært formål er 
inrapportering og opprydding.

Begrenset effekt
Usikker

Spekvis – alternative 
materials

Prosjekteier: Informasjon savnes
Land Prosjekteier: Belgia
Status: Avsluttet (begrenset 
informasjonsgrunnlag)
Startet år:  - 
Avsluttet år:  - 
Prosjektpartnere: Informasjon savnes
Finansiert av: Informasjon savnes
Havområde: OSPAR II

Prosjektet var rettet mot å finne bærekraftige alternative materialer til 
labbetuss. Prosjektet konkluderede med at et egenet materiale ikke 
enda var tilgjengelig på markedet og at et tett samarbeid mellom 
fiskerinæringen og plastindustrien vil kreves for å lykkes med å ta fram 
et slikt material, sammen med finansiert forskning på området.

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene

Kommentar effektvurdering: Prosjektet konkluderte med at et egnet 
alternativt material for labbetuss ikke var tilgjengelig på markedet og 
hadde derfor ubetydelig effekt. 

Ubetydelig effekt
Usikker

SIS - utvikling av 
standard for utforming 
av fiskeredskaper for 
sirkulært bruk

Prosjekteier: 
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Planlagt prosjekt
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Informasjon savnes
Havområde: OSPAR II

Informasjon savnes Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Stimulere til økt sirkulær 
økonomi og gjenvinning av fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Informasjon ikke tilgjengelig for vurdering. Begrenset effekt
Sannsynlig

Tiltak i nasjonal ny 
tiltaksplan (Sverige)

Prosjekteier: Havs- og vattenmyndigheten
Land Prosjekteier: Sverige
Status: Planlagt prosjekt
Startet år: 2022
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Havs- og vattenmyndigheten
Havområde: OSPAR II

Sveriges ansvarlige myndighet planerer en "åtgärd"/tiltak innenfor 
"Produkt och materialutveckling gällande fiskeredskap" i Sveriges nye 
"åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH)". Programmets hensikt er å styre 
mot å oppnå de nasjonale miljømålene. Dette er ikke besluttet enda 
men skal begynne å gjelde fra 2022. 

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Utvikling av alternative 
materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i 
fiskeriene

Kommentar effektvurdering: Tiltaket er enda ikke besluttet og vil ved 
implementering ikke være bindende men et styrende dokument, derfor 
er effekten vurdert til Begrenset.

Begrenset effekt
Sannsynlig

Arbeid for mottak i havn

Prosjekteier: Norges Fiskarlag
Land Prosjekteier: Norge
Status: Planlagt prosjekt
Startet år:  -
Avsluttet år:  -
Prosjektpartnere: 
Finansiert av: Norges Fiskarlag
Havområde: OSPAR I&II

Fiskarlaget har sammen med Norsk-Russiske Handelskammeren søkt 
midler fra det som tidligere hette Arktis 2030 om å utvikle "Bærekraftige 
havner hva gjelder avfallsmottak"

Effektbeskrivelse ihht. F.dirs handlingsplan: Bedre ordninger og 
systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av utrangerte 
fiskeredskaper

Kommentar effektvurdering: Avfallsmottak i havn er et prioritert område 
fra myndigheter og i internasjonale styringsdokumenter for å forebygge 
marin forsøpling fra fiskeri. Forsøplingen fra fiskerinæringen er særlig 
viktig i nordområdene og et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og 
russiske aktører vurderes som viktig for utviklingen på området og vil gi 
god effekt.

God effekt
Sannsynlig
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