Marin forsøpling, fiskeri og havbruk
Workshop i Lofoten 20.-21. September 2016, Mortsund

Oppsummering og innspill/konklusjon
Vi takker alle som var tilstede ved årets workshop
og bidro med sin tid, sin kunnskap og sine
erfaringer rundt denne viktige problematikken.
En spesiell takk til Salt Lofoten, som ledet oss
gjennom diskusjoner og innlegg på fortreffelig
måte.
Workshopen er finansiert av Miljødirektøratet.
Med vennlig hilsen
Elling Lorentsen,
Norges Fiskarlag
Monica Kleffelgård Hartviksen,
Lofoten Avfallsselskap IKS
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Lofoten Avfallsselskap IKS

Workshop resumé
Det blir stadig flere aktører innenfor marin forsøpling, og vi ser absolutt nytteverdien av
å samles i en tverrfaglig workshop rundt marin forsøpling, fiskeri og havbruk. Arbeidet
med å identifisere avfallet man finner i flosona, kan ikke gjøres uten at strandrydderen,
forbrukeren, produsenten og gjenvinner snakker sammen om hvor de enkelte artiklene
kommer fra, hvor og i hvilken situasjon de går fra å være i bruk til å bli avfall og hvordan
de håndteres som avfall. Da først kan man komme med løsninger for å hindre nytt avfall.
Workshopen varte fra lunsj til lunsj og la til rette for diskusjoner og kunnskapsutveksling
om utvalgte tema og å legge forholdene til rette for nettverksbygging. Produsentansvar
var et tema som engasjerte spesielt, der flere perspektiv stod mot hverandre. I tillegg fikk
vi påfyll av de siste resultater fra blant annet Fishing for litter og MARP.
Hovedpunktene til fokusområder fremover var i hovedsak:
1) Fortsette arbeidet mot god kapasitet og løsning for avfallsmottak i havn
2) Både rydding og holdningsskapende arbeid må til, og ofte går de ”hånd i hånd”
3) Produsentansvar, her må det tydeliggjøres hva som egentlig menes, samt at mengden
”svinn” og nedstrømsløsninger må analyseres.
I dette dokumentet finner du deltakerliste, agenda, innspillsoversikt og sammendrag.
Dette dokumentet er åpent og tilgjengelig for alle.
Takk til alle deltakerene som tok turen til Mortsund på Vestvågøy.
Med vennlig hilsen Elling Lorentsen og Monica Kleffelgård Hartviksen

Workshop deltakerene. Berit Pettersen og Einar Solvang var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Deltagere og agenda
Dato:

20.-21. September 2016

Sted: 		

Statles Rorbusenter, Mortsund I Lofoten

Deltagere:

Anja Meland Rød		

– Samferdselsdepartementet, sekreteriat Kabelvåg

		

Lene Gjelsvik			

- Samferdselsdepartementet, sekreteriat Kabelvåg

		

Mari Kristin Martinsen

- Miljødirektoratet, rådgiver, seksjon for avfall og grunn		

						forurensning.		
		

Trine Moland			

- Fiskeridirektoratet, seniorrådgiver

		

Oddlaug E. Knutsen		

- Fylkesmannen i Nordland, Seksjonsleder ved miljøv. avd.

		

Hege Rasmussen		

- Fylkesmannen i Nordland, Senioring. ved miljøv.avd.

		

Fredrik Johannesen		

- Vestvågøy kommune, Miljørådgiver

		

Ann-Helen Ernsten		

- Vestvågøy kommune, Havnesjef

		

Svein H.H. Tennes		

- Vågan kommune, Havneinspektør

		

Bo Eide			

- Tromsø kommune, Rådgiver

		

Lise K. Gulbransen		

- Hold Norge Rent, Daglig leder

		

Brit Uglem Blomsø		

- Sjømat Norge, Fagsjef Miljø og Helse

		

Silje Berger			

- Kystverket, Seniorrådgiver

		

Roger Nybakk			

- Campus Lofoten/Lofoten Maritime Fagskole, lærer

		

Heidi Ruud			

- Nofir, Innkjøps- og logistikkansvarlig

		

Kennet Lyster			

- Selstad, Kontor leder

		

Sigfús Kristmannsson

- Rene Havner, prosjekleder

		

Boy Asle Markussen		

- Lofoten Sjømat,

		

Dina M. Aspen		

- NTNU, forsker

		

Berit Pettersen		

- Reno Vest, Daglig leder

		

Kriss Rokkan Iversen		

- Salt Lofoten,

(referent)

		

Kjersti E.T. Busch		

- Salt Lofoten,

(ordstyrerer)

		

Elling Lorentsen		

- Norges Fiskarlag, Seniorrådgiver (arrangør)

		

Einar Solvang			

- Lofoten Avfallsselskap IKS, Daglig leder

		

Gjermund Vian		

- Lofoten Avfallsselskap IKS, Driftssjef

		

Monica Kleffelg. Hartviksen - Lofoten Avfallsselskap IKS, Info.- og kvalitetsleder (arrangør)

		

-3-

Agenda:

Dag 1: Tirsdag 20.9

		Velkommen v/Monica Kleffelgård Hartviksen
		Marint avfall: Status
		

-

Norges Fiskarlag - tiltak satt igang, planer, v/Elling Lorentsen

		

-

Sjømat Norge - tiltak satt igang, planer. v/Brit Uglem Blomsø

		Avfall fra Fisker og havbruk, og mottaksproblematikk i havner
		

-

Avfall fra båter og fiskeri, v/Elling Lorentsen

		

-

Avfall fra oppdrett, v/ Brit Uglem Blomsø

		

-

Havneproblematikk for mottak. v/ Monica Kleffelgård Hartviksen

		

-

Aktuelt lovverk. v/Svein H.H. Tennes

			Diskusjon
		

Kan materialvalg og produsentansvar forebygge forsøpling?

		

-

Sirkulærøkonomi og gjenbruk, v/ Dina M. Aspen

		

-

Materialvalg og produsentansvar v/Kennet Lyster

		

-

Innsamling av utrangert fiskeri- og oppdrettsredskap i dag og i fremtiden.

			

v/Heidi Ruud

			Diskusjon
		Status prosjekter:
		

-

Fishing for Litter v/Kriss Rokkan Iversen

		

-

MARP, v/ Kjersti E.T. Busch

		

-

Fiskeridirektoratets tokt, v/Trine Moland

		Dag 2: Onsdag 21.9
		

God morgen v/ Monica K. Hartviksen

		

Fylkesmannen i Nordland har ordet. v/ Hege Rasmussen

		

Sertifiseringproblematikk i havner v/ Sigfús Kristmannsson

		
		Digitale kartløsninger som ryddeverktøy og kildeindikator
		

-

Kystverkets simulator og strandryddeapp v/ Silje Berger

		

-

Campus Lofoten sin simulator v/ Roger Nybakk

			Diskusjon
		Hva skal til for å hindre ny tilførsel av marin forsøpling?
		

-

Erfaring v/ Bo Eide

			Diskusjon
		Miljøsenter som aktør innenfor marin forsøpling
		

-

		

Hvilken rolle skal et evt. senter fylle. v/Lene Gjelsvik
Diskusjon
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Innspill fra workshop
Etter gjennomført program og diskusjoner blandt deltakerene oppsummerer vi dagene
med følgende innspill som nøkkelfaktorer i arbeidet for å hindre ny tilførsel, og å rydde opp
herreløst marint avfall som allerede er på avveie.

1. Gode nedstrømsløsninger for mindre avfall på avveie.
Etableringen av Nofir ble dratt frem av flere som en viktig faktor til at fiskeri- og oppdrettsnæring leverer utrangert utstyr til gjenvinning. Den idealistiske tanken med å bruke
økonomisk gevinst i lønnsomme fraksjoner til å finne nye nedstrømsløsninger er viktig.



Prissensitivitet - hva er man villig til å betale for å få avfallet levert? Hvor mye 		
mer vil bli levert hvis det var gratis? Skille mellom eget avfall og funn av herreløst.



Produsentansvar - produsenter burde bevisstgjøres, styres til å velge råmaterialer
og produktløsninger som lett kan gjenvinnes i nedstrømsløsninger. Et eksempel der
det ikke er gjort er at f.eks brysttau og garn er laget i forskjellige materialer, og der 		
brysttauet må adskilles manuelt fra garnet før det kan materialgjenvinnes.

Tiltak:
- Her må myndigheter og produsenter gå sammen for å se hvordan sirkluær
økonomi kan implementeres i hverdagen for gode råvarevalg, for enklere å legge
tilrette for gode og effektive nedstrømsløsninger. Det bør lønne seg å velge produktløsninger som lett kan materialgjenvinnes, og produsenter må få større fokus på
hva skjer med produktet når det er avhendet.
2. Viktig å vite hvor mye nytt marint avfall som oppstår fra fiskeri og oppdrett (eller om dette er gamle synder).
Flere innspill på workshopen kan tyde på at både fiskeri og oppdrettsbransjen på overordnet
nivå er på rett vei. Av både garn, trål, snurrevad og tau som er funnet anses en stor del som
gammelt, det samme gjelder eventuelle fórslanger som har blitt funnet. Evt fórslanger som
mistes i dag er opp 120 meter, mens ”de sorte rørene” som er registret kanskje er opp mot
mot 15-20 meter.
Når produktene har god råvarekvalitet, og en pris som er i investeringsstørrelse, vil kjøper/
bruker ta godt vare på det, i motsetning til rimelig utstyr til fritidsfiskere. Selv om hold-
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barheten er lang for fangstutstyr og mærer, vil det en dag bli avfall og da er det viktig at det
finnes en god nedstrømsløsning og infrastruktur for innsamling, både for det som avhendes
korrekt og for det som blir funnet igjen som mistet eller tapt.



Holdningsarbeid - man må ha dialog på ”mannskapsnivå” for å påvirke
motiva sjonen til korrekt avhendig. Selv om man på ”folkemunnet” hører om at 		
det er mye bedre idag, så hører man også om at tidligere praksis fortsetter.



Gode løsninger og mottak - man må ha gode løsninger for oppsamling av avfall 		
på båter, notbøteri, oppdrettsanlegg for f.eks taustumpene. I tillegg så må det 		
finnes en god ordning der man kan levere dette sortert på land, slik at mest
mulig kan gjenvinnes.



Statistikk av funn - følge med om antall funn avtar over tid, om funnene er knyttet til
frekvente eller første gangs ryddede strender.





Dialog med andre lands fiskeflåter
Bevisstgjøring av fritidsfiskere og forhandlere av fiskeriredskap.
Finansieringsløsning hvor man kan levere inn ”herreløst” avfall som fiskerne finner, 		
kostnadsfritt.



Det er viktig å tenke at også annet enn redskapsrelatert avfall også oppstår. F.eks vil
det være husholdningsrelatert avfall fra, i tillegg batteri og motorpleieprodukter.

Tiltak:
Her må man få bedre oversikt over hvor mye avfall som er nytt, slik at man vet
mer om hvor og hvorfor avfallet ikke havner til godkjent mottak. Da først kan man
finne effektive løsninger og bli kjent med omfanget. I tillegg vil nok selve arbeidsprosessen medføre større bevissthet. Gode registreringer og dataanslyse fra ryddinger kan være gode hjelpemidler her, i tillegg til annen statistikk og dialog med
fiskeribransjen. Første steg her er at myndigheten må gi noen et mandat/
overordnet ansvar til å utøve denne funksjonen.

3. Fokus på kastet vs mistet avfall
Nøter og snurrevad er av en slik størrelse og tyngde at det er helt klart at det aller meste
av det vi finner i land er ”deler” av et bruk. Etter MARP samling på Svalbard har man blitt
oppmerksom på å se om ”sårflaten” er kuttet med kniv (ren flate) eller er revet av (flisete og
ujevn). Dette har man ikke hatt fokus på når man har ryddet tidligere. Det funnet fiskeredskap med knute eller vekt på, som tyder på at dette er dumpet. Taustumper er derimot
slendrian og trenger andre tiltak, her er også bøteri en kilde. Her ble det foreslått bedre
rutiner som tiltak.
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Fiskekassene sirkulerte mellom båtene, nasjonalt, slik at kasser med utenlands firmanavn
sier noe om hvilken flåte det kommer fra. Garnkuler utgjør en relativt stor mengde, og de
har fortsatt god kvalitet. Det bør diskuteres om en panteordning hadde gitt reduksjon i
antall mistet. Baller med strips og blåfolie til å surre rundt kassene, er trolig dumpet avfall,
siden dette gjøres på ”lukket” anlegg ombord på båtene.



Mistet fiskeavfall - redskap som brukes i havet vil slites og bli ødelagt. Dette kan
minimeres med 1) bedre kvalitet i redskapen og 2) fjerne/minimere frekvensen av 		
”hektesteder”, som ikke er naturens eget. dvs fjerne tidligere tap redskap.




Garnkuler - kunne man innført pant?
Bedre kontroll på større fiskebåter om avfallsdagbok er fylt ut og sjekk av hvor
avfallet kastes. Ved tilsyn/kontoll bør avfallshåndtering inngå.



Statistikk/bedre kontroll med logistikk av større fiskeredskap. Med så få aktører
på forhandlersiden burde det være relativt enkelt å ha logistikkoversikt.

Tiltak:
For mer generell holdningsinformasjon: Norges Fiskarlag og LAS går sammen for å
utvikle en brosjyre med målgruppe fiskere og fiskemottak. Bedre rutiner er opp til
næringene å legge til rette for, mens myndighetene har mulighet til å følge opp.

Blå plastfolie funnet på
Horseidet.
Foto: LAS
Bilde t.h.:
Ball med strips
Foto: June Grønseth

Strandrydding er også lagarbeid i
dobbel forstand! Både når ”funnet” skal
flyttes, og for å frakte folk ut for å
rydde, og for å hente avfallet inn til
godkjent mottak
Her fra rydding av Horseidet.
fFoto: LAS
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4. Holdningsendring hos fremtidens fiskere, hva er status?
Vestlofoten Videregående skole/Campus Lofoten var representert ved workshop’n, og det
skal også nevnes det gode arbeidet som naturbruklinja har gjort for å øke kunnskapen om
marint avfall. I tillegg til en faglig teoretisk del om temaet, så har de også for 2. år på rad
vært ute ryddet mye marint avfall, både i egen regi i Fallkråa og med RIB på Yttersida av Lofoten gjennom LAS. Det er ennå for tidlig å si noe om effekten når disse elevene kommer ut i
arbeidslivet. Det forventes at innsatsen øker proporsjonalt med at kunnskapen erverves.



Forsøpling med rydding på fagplanen er positivt og gir bevissthet forutsatt at man 		
også har lærere som er engasjert.

Tiltak:
Fortsette arbeidet, med evaluering og imlementering ved andre skoler med relatert
undervising.
5. Produsentansvar på fiskeri og oppdrettutstyr.
Produsentansvar for fiskeri og oppdrettsutstyr er foreslått som virkemiddel for å redusere
mengde marint avfall. Det eksisterer ulike forståelser av hva produsentansvar er i praksis,
og hvordan det kan brukes som virkemiddel. Hvis målet er økt mengde innsamlet avfall så
menes det at gode nedstrømsordninger og kvalitetsprodukt er mer effektive verktøy. Er
målet er å overvåke bruken av utstyr og mærer slik at de ikke kommer på avveie, så ser man
ikke kost/nytteverdien. Hvis hensikten er å hente inn midler som kan bidra til å betale for
opprydding av herreløst avfall, må det heller navngis som en miljøavgift. Hvis returgraden er
høy i dag, så er det ingen hensikt. Myndighetene har også mulighet til å påvirke produsentene ved hjelp av ulike virkemiddel til å påvirke gode valg av råprodukt og produktsammensetningene slik at produktet lettere blir materialgjenvinnbart og holdbart, så fremt kvalitet og
holdbarhet blir ivaretatt, i tillegg til å sette søkelyset på avfallshåndtering.



Logistikk 1 - Man må ut til produsent, forhandler og bruker for å få forståelsen av
vareflyt og hvor avfallet oppstår i prosessen, for med selvsyn se hvor rutiner kan
utbedres og tiltak settes inn.



Logistikk 2 - Forhandlere har god oversikt over sine kunder mtp. innsalg og bruk, men
ikke over avhending hvis ikke utstyret i levert i retur til samme produsent. Ved å 		
sammenstille tall kan man få en oversikt over hvor mye som mistes.



Begrepsforvirring - Definere hva som menes med produsentansvar til de målgrupper
ideen er lansert ovenfor, og hva er målsettingen.



Finne løsninger på hvordan avfallet skal håndteres (kompleksitet) for å bli innlevert.
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Trålwire er et eksempel, hvor blir de av? En dokumentasjon på innlevering hadde
vært ønskelig, men hvis det skyldes at de er vanskelig å håndtere, må det en løsning 		
på plass først.



Økt kontroll av avfallshåndtering - tilsyn kan gjøres ved dokumentkontroll eller
befaring med fokus på avfallshåndtering med mengder, dokumentasjon av levering 		
og relevante rutiner. Med en nasjonal kvalitetssikring av tilsynsoppgaver og økt fokus
kan ha forebyggende effekt for at avfall havner på avveie.

Tiltak:
Her må målet tydeliggjøres, og andre virkemiddel vurderes for å oppnå ønsket
hensikt. Fordelene med produsentansvar må overgå ulempene.

6. Avfallsmottak i havn og unntaket for fiskebåter og fritidsbåter for
inntil 12 personer.
En havn kan ha en eller flere eiere, kommunen kan være en eier men den kan også være
private eie, som privatperson eller bedrift. Begrepet ”havn” dekker eksempelvis både kai,
brygge og marina, men eier av en kai ”forstår” nødvendigvis ikke at de er underlagt plikten
til en havn. Alle havneeiere er pålagt å skrive avfallsplaner, der kommuen skal skrive for de
minste. Avfallshåndtering kan være ”avfallet tas med hjem” og/eller at båteier selv bringe det
til miljøstasjonen”. Kommunen har et anvar som forurensningsmyndighet og en tilrettelegger for at det er avfallsløsninger i det offentlige rom.
Lovverket er klart der man åpner for muligheten til å innhente havneavgift til finansiering
av avfallsmottak, ref. forurenser betaler prinsippet, man skal selv betale for avfall man har.
Fiskebåter og fritidsbåter for under 12 personer er untatt havneavgift.
For å ha en god infrastruktur på avfallshåndtering i havner er man avhengig av finansiering.
Selv om det viktigste er at avfallet ikke havner i havet, så er det likevel et faktum at man må
ha midler som dekker kostnaden for innsamlingsløsninger, skilting og tømming m.m. Avfall
fra båter er næringsavfall og regnes ikke under plikten til innsamling av husholdningsavfall
til selvkost.
Antallet havneeiere kompliserer å få på plass tilfredstillende avfallsmottak (f.eks restavfallscontainer) ettersom alle i prinsippet må kreve avgift for å legge til land nok til å
finansiere avfallshåndtering, for hvis ikke alle deltar så oppstår det gratispassasjerer og
økt økonomisk byrde på den som tar ansvar.
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Her er det behov for et mandat og virkemidler som gjør det mulig å pålegge eiere av
en havn å måtte samarbeide om avfallsløsninger, med en rettferdig fordeling av
finansiering. Slik at alle som har gagn av en avfallsløsning til sine ”kunder” også må
bidra. Herunder må en koordinator/kontaktperson velges, og en felles plan for
havnen utarbeides. En felles betalingsløsning vil kunne være en mulighet her.



I kompliserte tilfeller må det være mulig å søke midler til en prosjektfase, og evt.
innkjøp av utstyr siden arbeidet kan være både tidkrevende og krever økonomiske
ressurser.



En oversikt over hvor avfall kan leveres i en kartløsning eller liste, slik at båtførere som
ikke er lokalkjent kan finne ut hvor man kan levere og hva kostnaden er på forhånd.
(for fritidsbåter har vi fått laget noen inn i en kartløsning for
www.cleanuplofoten.no/map)

Tiltak:
Dette er et eget prosjekt for Ballstad og Ramberg havn, hvor Vestvågøy kommune,
Norsk landbruksrådgivning og prosjektet rene havner og Lofoten Avfallsselskap IKS
er med, og der Fylkesmannen i Nordland er rådgiver. Resultatet vil bli utarbeidet i
en egen rapport.

Mærer funnet på Æsøya ved Stamsund.
Foto: Privat
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Sammendrag
Dette var andre workshop som ble avholdt med formålet å se på hva fiskeri- og havbruksnæringen kan gjøre for å bidra til å redusere mengden marint avfall i havet. Gjennom
foredrag og dialog/diskusjoner blir fokuset rettet mot tiltakssiden i alle ledd, for å se hvor
det kan være mangler som må rettes opp.
I 2015 var målet å få laget en handlingsplan på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, i år var
målet å drøfte utvalgte tema, ref. agenda. Punktene på handlingspanen forrige år var blant
annet å lage en enkelt bildedokumentasjon over det som er mest vanlige fiskeredskaper,
og gitt beskrivelse for om dette er garn, not eller trål. I tidligere registeringsboks på ryddeskjema i Lofoten, var det bare garn som var registrerbart mens bildene viste at mye var
snurrevad og trål. Derfor ble alle typene ble satt opp på årets ryddeskjema. De færreste av
redskapsfunnene er hele bruk, derfor ønsker man også å skille mellom små biter og større
deler. Dette er også registreingskriterer i Lofoten. Trolig er de fleste av de større
registreringene også bare deler av et bruk, som har blitt revet løst under fiske.
Det er også foretatt registrering for tapt utstyr knyttet til havbruk, og i løpet av vår/sommer
har LAS mottatt 4 tips om mærer som har kommet i land. Disse ble spilt til respektiv
kommune som forurensnings sak, og til Sjømat Norge som bistod i identifiseringsarbeidet.
Oppdrettsrelatert avfall er på skjema i år og det er registret 77 artikler. Samt 311 sorte rør,
som kan komme fra gamle fórslanger (eller vannrør).
I workshopen i 2015 ble det vist til at det er et problem med å få levere eget avfall i mange
havner, mens andre havner har relativt gode løsninger. Arbeidet er godt i gang, men ikke
ferdigstilt. Se forøvrig innspill 6.

Fra Ramberg havn
Foto: LAS
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Fra årets innlegg får vi høre at det foregår arbeid for å se på en sirkulærøkonomi og gjenbruk av blant annet plastavfall. En presentasjon av prosjektet Circular Ocean ble gitt av
SINTEF. Målsettingen med prosjektet er å stimulere til gjenbruk og resirkulering gjennom
utvikling av ny kunnskap og teknologi og deling av denne kunnskapen.
Det ble også gitt en orientering om hva som velges av materialer i fiskeredskaper, og hvorfor
enkelte materialer velges. Mange redskaper har svært lang levetid siden materialene som
brukes tåler langvarig og hard bruk. Dette betyr at materialvalgene som gjøres er begrunnet
ut fra driftsøkonomi. Mye av det som kasseres av større fiskeriredskaper leveres inn hos
produsenter. Fra oppdrettsnæringen er anslaget at 95 % av kassert utstyr leveres tilbake,
mens det for fiskerinæringen anslås at 70 – 80 % blir levert tilbake.
NOFIR som står som aktør på innsamlingssiden av kasserte fiskeredskaper, informerte om
at de skiller seg fra andre nedstrømsaktører ved at de bruker inntjening fra lønnsomme
fraksjoner til FoU for å finne nye nedstrømsløsninger og til å finansiere mindre lønnsomme
fraksjoner. Sluttproduktet er råmateriale for gjenvinningsindustrien. De har også etablert
dialog med produsent og kanskje ytterligere virkemidler er viktig for å produsere produkter
som kan gjenvinnes enkelt.
Det ble gitt orientering fra et internasjonalt prosjekt som tar for seg marin forurensing i
Arktis (Marine plastic pollution in the Artic; origin, status, coast and incentives for prevention). Prosjektet er ledet av Jannike Falk-Andersson ved Norut. Videre ble det gitt en orientering fra Fiskeridirektoratet om garnoppryddingen som gjennomføres hvert år, basert på
informasjon om fiskeriaktivitet og rapporterte tap av redskaper.

Engasjerte delakere. Berit Pettersen og Einar Solvang er ikke på bildet.
Foto: Monica
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For å redusere avfallsmengden mener Fiskeridirektoratet det bør vurderes at
* alle fartøy i alle størrelser bør kunne levere fiskerirelatert avfall gratis i alle kommuner.
* fiskerihavner bør analyser hvilke gamle redskaper som grunnlag for etablering av
forutsigbare ”avfallsmottak”.
* Det må etableres en ordning hvor trålene må dokumentere at utslitt wire blir tilbakelevert
til trålverksted (panteordning).
Det ble informert om mulige løsninger for å lette planleggingen av oppryddingstiltak og
muligheter for god databehandling ved å bruke både digitaliseringsløsninger og app’er,
men også kunnskap utviklet i forbindelse med oljevern. Konkrete forslag for bruk av dette er
fortsatt under prosess. Men det er helt klart at mye teknologi kan gi hjelp til kartlegging av
«hot spots» for søppelopphopning langs kysten, i tillegg til at det kan benyttes i kildeidentifiseringsarbeidet og følge med på endringer over tid. Utfordringen vil være å tilpasse
en app til målgruppen som er ryddere eller mer proffesjonelle ryddere.
Det ble også redegjort for status i grunnarbeidet for et oljevern og miljøsenter i LofotenVesterålen, hvor det kom frem at fokus blant intressenter i hovedsak dreier seg om marint
forsøpling, og ikke så mye oljedelen.
Referat fra Workshop 2015 finner du på http://www.cleanuplofoten.no/workshop-fiskeri
Snurrevad (og annet avfall) som
havner i naturen må ryddes opp.
En metode å gjøre det på er å
pakke avfallet i storsekk, knyte
for og slepe det med liten båt - ut
til en størrebåt, hvor det heises
om bord. Rydding setter krav til
riktig ”utstyr” og for en effektiv
innsamling langs norskekysten,
trengs også en god logistikk for
innsamling.
Foto: LAS

For mer informasjon, ta kontakt med:
Elling Lorentsen						

Monica Kleffelgård Hartviksen

Norges Fiskarlag						

Lofoten Avfallsselskap IKS

elling.lorentsen@fiskarlaget.no				

monica@las-lofoten.no

tlf: 93 09 65 83						

tlf: 98 21 11 13
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