Workshop i Lofoten
Tiltak og planer

Lofoten 20.09.2016
Brit Uglem Blomsø

Havbruksnæringen har hatt økende
fokus på god håndtering av avfall
• Positiv utvikling særlig gjennom 2000-tallet
• Viktige triggere for dette har vært
–
–
–
–
–
–
–

Utviklingen i samfunnet generelt
Utviklingen i næringen
FoU – kunnskapsinnhenting
Informasjon og holdningsskapende arbeid
Kundekrav og revisjoner
Sertifiseringsordninger
Tilbud om gode løsninger

– Strandryddedagen – "selvsyn"

Tiltak og status – noen kommentarer til punkter nevnt i
«handlingsplanen» fra forrige workshop
1. Verifisering av kilden til sorte rør og trålposer/garn
2. Rydding utilgjengelige steder – behov for transport
3. Bevisstgjøre rundt bruk av havneavgift for å
finansiere mottak av avfall
4. Retningslinjer for bransjeansvar for returordning og
for håndtering av eierløst avfall
5. Gamle havbruk som evt ikke er ryddet opp, meldes
inn
6. Livsløpsanalyse for utstyr

Status for utrangert utstyr og avfall
• Det finnes gode ordninger for alle aktuelle fraksjoner.
Disse brukes i stor og økende grad.
• Mye kan gå til gjenvinning, noe kan gå til
ombruk/gjenbruk. Noe går også fortsatt til forbrenning
• Gode systemer og flinke gjenvinnere bidrar til å gjøre
utrangert utstyr og avfall til en ressurs.

Sjømat Norge oppfordrer alle sine medlemmer til å
avhende utrangert utstyr på en miljømessig god måte.
Og til å sikre seg dokumentasjon på hva som skjer med
utstyret etter avhending.
Vi anbefaler også at de bidrar til en god dialog med de
ulike gjenvinnerne.

Dokumentasjon

Videre planer
 Vi vil fortsette å informere og motivere til god avfalls- og
ressurshåndtering i alle ledd av produksjonen
 Vi vil også bidra til at strenge kunde- og sertifiseringskrav
omkring avfallshåndtering kan innfris
 Strandryddedagen har økt oppslutning i havbruksnæringen.
Vi vil fortsette å informere om ulike måter å bidra på lokalt.
Og om forbedringspotensial.
 Som organisasjon vil vi fortsette å bidra til å sette fokus på
og finne løsninger for nye og gamle utfordringer
 Vi er også i ferd med å engasjere våre nye medlemmer
blant utstyrsleverandører og tjenesteytere tilsvarende

Solide og varige returordninger, som sikrer effektiv
og miljøriktig ombruk, innsamling og gjenvinning,
er viktig både for effektiv drift og for godt
omdømme. Og for miljøet.
-

Takk for oppmerksomheten!

