




Presentasjon Renere havner
LOFOTEN MATPARK 21.09.2016 – Worshop Marint avfall



•Lofoten Matpark AS og prosjektet «Vannområde 
Lofoten» jobber med problemstillingen «Renere 
Havner» med midler fra Vestvågøy kommune, Nordland 
Fylkeskommune og NORA.

•Noen av bedriftene har utfordringer med å følge og 
forstå og se nytteverdien i miljøkravene. 

•Prosjekt der man viser hvordan verdiskaping og 
lønnsomhet kan økes ved å arbeide med 
problemstillingen. 

Renere havner



Renere havner



Bakgrunn i Vannforskriften

•Kystvann som definert i vanndirektivet er alt sjøvann 
som ligger innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen. 

•Kystvannet dekker et areal på nesten 100 000 km2 
eller omtrent 5 ganger ferskvannsarealet. 

•Vannforskriftarbeidet har hatt fokus på miljøgifter, 
næringssalter og fysiske endringer.

•Plast, havforsuring. Langtransportert forurensing og 
oljeaktivitet har ikke vært i fokus.



Havner – tiltaksplan Lofoten vannområde

Utvalg av havner til SMVF – 2014.  Informasjon til kommunene 
om konsekvenser.

Problemkartlegging 2015 - 2021.

Innsamling av biprodukter fra fiskeindustrien 2015 - 2021.

Planlegging av øvrige tiltak 2015 – 2021

Aktuell gjennomføring i planperiode 2021 – 2027

Samordning med tiltak for sanering av avløpsnett.



Problemstillinger havner

• Ferge, hurtigrute og cruisehavner – avfalls-
handtering.  Særlige regler matavfall.

• Alle havner – plan for avfallshandtering pålagt 
i 2014.

• Utfordringer knyttet til fiskemottak – behand-
ling av biprodukter og avløpsvann fra prosess-
industri .  Behov for samordning.  



MILJØUNDERSØKELSER LOFOTEN 2014 - 2017



Havn Næringssalt Vinter (desember - februar) Vår (mars - april)

Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 Referanse Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 Referanse

Ballstad Fosfat-P 12 13 10 6 25 23 25 15

P-total 33 27 49 22 37 31 37 26

Ammonium-N 27 29 14 11 80 60 88 28

Ramberg Fosfat-P 11 15 8 9 13 5

P-total 32 35 29 32 54 30

Ammonium-N 113 78 50 52 133 27

Røst Fosfat-P 19 22 20 11 32 32 19 9

P-total 36 39 32 28 63 63 50 39

Ammonium-N 124 87 88 48 127 193 114 106

Skrova Fosfat-P 8 8 9 9 3 5 3 7

P-total 50 51 50 48 19 42 19 24

Ammonium-N 89 167 58 71 61 97 58 93

Resultat næringssalter



Havn Prioriterte metaller Ikke prioriterte metaller Andre

Cd Ni Hg Pb Cu Cr As ZN TBT PAH PCB

Ballstad < 0,1 < 5,0 < 0,2 21,3 43,7 6,93 4,33 66,7 71 2 500 7,2

Ramberg 0,113 8,96 < 0,04 2,43 17,9 23,1 3,15 29,1 7,02 101 1,27

Røst 3,2 29,1 1,26 39,4 118 49,5 36,5 246 182 2 278 33,2

Skrova 0,113 1,97 < 0,01 11,6 23,1 6,73 3,96 54,3 7,55 1 258 2,19

Resultat miljøgifter



•Få ned utslippene av næringsstoffer til ett nivå der man 
imøtekommer kravene til vannkvalitet.

•Stegvis tilnærming.  Ta de største utslippene først.

•Bedriftene har hele tida gjort så godt de kan.  Det er ikke nok.  

•Regelverket er der.  Skal man få ”fred” må man dokumentere 
hvorfor kravene eventuelt  er urimelige eller ikke mulig å 
gjennomføre uten å knekke bedriften.

•Det må jobbes strategisk slik at hver bedrift  gjennomfører 
nødvendige tiltak og dokumenterer disse.  

Utprøving Ballstad havn



Island vekker gjenkjennelse



Miljøsertifisering av Snæfellsnes på 
Island – Studietur våren 2016

Region Innbyggere Areal  (km2) Innbyggere/km2

Snæfellsnes 3 859 1 479 3 

Lofoten 24 000 1 230 20 





Snæfellsnes

• Nasjonalpark
• Regionalpark
• Miljøsertifiserte kommuner i regionen
• Miljøsertifisert reiselivsbedrift
• Plastposefri Stykkishólmur
• Breiðafjörður verdensarvområde utredes nå
• Breiðafjörður verneområde
• Blåflagg i havner



Miljøsertifisering av kommunene 
på Snæfellsnes

• Begynte på reiselivskonferanse 2002
• Kommunene bestemte seg raskt
• Miljøsertifiseringen for kommunene på Snæfellsnes omhandler direkte 

drift i kommunene og deres anlegg
• Kloakk og avløp
• Vann
• Sikkerhet og planlegging
• Man følger med hvordan kommunene oppfyller kravene med diverse 

bærekraftindikatorer
• Utslipp av CO2

• Kvantum avfall som deponeres
• Bruk av miljømerkede varer







Miljøsertifiseringen
• Baserer seg på standarder fra EarthCheck for samfunn 

(community): «Avgrenset og definert område som styres av valgt 
organ, slik som kommunestyre»

• 12 kjerneområder og 16 bærekraftindikatorer (f.eks. bruk av 
vann og mengde avfall som deponeres) og flere kan defineres 
etter behov

• Driften oppfyller sertifiseringens minimumskrav og det jobbes 
kontinuerlig med forbedringer etter en driftsplan som er 
godkjent av kommunene og sertifiseringsinstitusjonen

• I perioden 2003-2014 var direkte kostnad ca. 8 mill. ISK/år, 
570.000 NOK/år

• 74% var finansiert av staten, resten av kommunene etter antall 
innbyggere, Kommunenes andel har økt etter hvert



Resultater har vært omfattende

• Sortering av avfall har økt mye, deponert avfall er halvert
• Mindre bruk av rensemidler og papir, nå brukes bare miljøsertifisert papir, og 

største delen av rensemidler er sertifisert
• Vannforbruk er sterkt redusert
• Utslipp av drivhusgasser og bruk av energi har fra starten av vært utmerket til 

tross for stor økning i turisme
• Strøm til skip i havner installert
• Mindre bruk av klor i svømmebassenger
• Andre miljøprosjekter, opplysninger og kommunikasjon til publikum med 

forelesninger, møter, artikler, informasjonsskilt og brosjyrer
• Prosjektet er under stadig utvikling og man er opptatt av forbedringer av 

miljøet i kommunene. Dette er avhengig av at alle samarbeider. 



Indikatorer



Strandrydding på Hornstrandir



Oljevern





OLAVSVIK



Miljøsertifisering


