X tonn plast på en lokalitet –
lang vei til et plastfritt havbruk?
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Marin plastforsøpling langs vår egen kyst
• Marine kilder – en stor utfordring

Hold Norge Rent, Strandrydderapporten 2018

• Fiskeri, fritidsfiske, oppdrett, skipsfart
• Større bevissthet rundt påvirkning og ansvar

• Miljødirektoratet mener de viktigste kildene er:
• Forbrukerrelatert
• Fiskeri- og havbruksnæringen
• utreder produsentansvarsordning
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Havbruksnæringens rolle
1) Et særskilt ansvar som stor aktør langs kysten
• Sikre at drift og rutiner ikke fører til plast på avveie

2) Oppdrettsnæringen - storforbruker av plast
• Krever en større bevissthet rundt forbruk
• hvordan redusere
• hvordan sikre optimal håndtering av plastavfallet
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• Estimert 190.000 tonn plast i bruk i
næringen
• Generert årlig opp til 29.000 tonn
plastavfall
• Utgjør 14% av den totale mengden
plastavfall i Norge
• Største produsent av hardplast-avfall
Sintef-rapport 2017
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Prosjekt Havbruksplast

Grieg Seafood ASA og Bellona i samarbeid

Mål
En helhetlig og sirkulær håndtering av plastavfall for oppdrettsnæringen

Ingen forsøpling og materielle ressurser på avveie

Nøkkelord: bevisstgjøring, holdningsskapning og forbrukeransvar

Tiltak: Materialregnskap for plastutstyr i sin drift (sjøfasen)
Ført til enorm bevisstgjøring rundt eget forbruk
Hovedkilder til plast
• Merder
• Fortøyning
• Nøter
• Fôrrør
• Luseskjørt
• Tareskjul (rognkjeks)

Tiltak: Bevisst forbruker – spørsmål/krav til underleverandører
Fôrslanger

• Forbruksvare
• Fokus på returordning og gjenvinning
• Kverner selv – sendes til Arges for gjenvinning

• Lokal produsent og lokal materialgjenvinning
•

Til nye fôrrør eller produkter som mikrorør, fiberkabler osv.

Kilde: Grieg Seafood Finnmark
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Tareskog og luseskjørt
• Brisk Safety og Protan
• Fokus på returordning og gjenvinning
• Etablert returstasjon i Alta – resirkulering hos Protan
• Eksempel på livsløpstankegang:
• Levetid havbruk 2-4 år – levetid takbelegg 40-60 år

• Smart design (tareskog)
• Besparelser i GSFF sin produksjon:
• Reduksjon av ca. 54.000 m med tau (ca. 450 m tau pr merd)

Nøter
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• Egersund Net
• Fokus på returordning og resirkulering
• Brukte nøter sendes til Nofir for resirkulering
• Benyttes i nye tekstiler, tepper og andre nylonprodukter
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Tiltak: Tilrettelegging for sortering
• Standardiserte miljøstasjoner, alle landbaser
• Containere med synlig magnetskilter
• Tau og hardplast sorteres

• Sortering om bord alle arbeidsbåter
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• Tau og restavfall
• Hardplast (deponeres på land)
• Beregnet til vanlige dager
• Større jobber: kar/sekker

• Samarbeid med avfallsselskap
• Månedlig rapportering
• Lavere kostnader
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GSFF sine erfaringer så langt i prosjektet:
• Krevende å få full oversikt over alle materialstrømmene i bedriften
•

må jobbes videre med for gode verktøy.

• Stort engasjement hos ansatte for reduksjon av plast og forsøpling
• Blitt svært bevisste sitt enorme forbruk av plast.
• Fått en meget bevisst holdning til viktigheten av å ta vare på produkter.
• Stort fokus på håndtering av søppel på riktig måte – sortering og resirkulering.

• Sammen med underleverandører utviklet produkter som reduserer forbruk av plast og tau og er resirkulerbare.

Oppfordring: KOM I GANG!
• Tenk enkelt
• Fokus på de største plastkildene
• Legg til rette for enkel håndtering
• Utvid etterhvert
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