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"Rent hav for ren bio-marin vekst"

Utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensning må 
løses for at bærekraftig bio-marin vekst skal kunne realiseres.

Photo: shutterstock



• De mest produserte plasttypene: PE, PP, 
PVC og polyester
+ tilsetningsstoffer 

+ andre forurensninger

+ biota, f.eks. bakterier

• Størrelsen har sannsynligvis betydning
• Makroplast -> mikroplast -> nanoplast

• < 5 mm = mikroplast
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Hva er plast i havet?



4

*Plast brytes ned til små partikler. Det er uklart om disse partiklene brytes 
ned i det hele tatt



Ok, men hva med bionedbrytbar plast?

• Kan kanskje være en løsning for noen applikasjoner, men tenk på at 
bionedbrytbar plast:
• Har ikke samme funksjonelle egenskaper som "vanlig" plast

• Ikke nødvendigvis er nedbrytbar under alle forhold, f.eks. i naturen

• Inneholder fortsatt tilsatsstoffer

• Kan ikke resirkuleres med dagens teknologi
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6 Eunomia, 2016, Plastics in the Marine Environment 



Hvor kommer plasten fra?

7

Mass of river plastic flowing into oceans in tonnes per year.
Lebreton et al, 2017, Nature Communications 8

A substantial fraction of marine plastic debris originates from
land-based sources and rivers potentially act as a major transport pathway for 
all sizes of plastic debris. Schmidt et al, 2017, Environ. Sci. Technol.



• Hvordan bidrar havbruk til plast i havet?
• Bruk av plast i utstyr i havbruk

• Hvordan bidrar dette til plast i havet?

• Hvordan påvirkes havbruk av "egen" plast/tilsetningsstoffer i plasten?

• Hvordan påvirkes havbruk av plast fra havet?
• Plast i laksen?

• Kan mikro- og/eller nano-plast bli overført til vev/muskel? 

• Hvordan påvirker (mikro/nano)plast lakseproduksjon?

• Hvordan påvirkes laks av miljøgifter/biota assosiert med plast? 
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Plast i havbruk

Plast fra havbruk

Plast fra havet



• Nanoproblem?
• Plast i havet er verdens raskeste voksende miljøproblem

• Det er sannsynlig at nanoplast forekommer i havet, men vi 
vet ikke hvor mye

• Vi kjenner ikke effekten av nanoplast på marint liv

• Innovasjonsutløser?
• Hvilken type plast (inklusive tilsetningsstoffer) er best for 

bruk i havbruk? Minimere eventuell negativ effekt på laks.

• Hvordan minimere eventuell negativ effekt av plast i havet 
på havbruk?

9

Plast i havbruk
-nanoproblem eller innovasjonsutløser?

Vidar Helgesen: - Det er en stor 
utfordring for Norges kanskje viktigste 
framtidsnæring, sjømatnæringen.

Adresseavisen 1. desember, 2017
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Teknologi for et bedre samfunn
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