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Avfall fra havbruk



"Avfallsfraksjoner" fra havbruk –

det meste kan gjøres om til ressurser

• Plastringer og fôrslanger

• Stål, fra stålanlegg mv

• Nøter og tau

• Plastsekker 

• Isopor

• Biprodukter og restråstoff

• Husholdningsavfall

• Farlig avfall



Plastringer og fôrslanger, stål

• Plastringer håndteres fortsatt noe ulikt
– Ombruk og gjenbruk

– Samles, hogges opp og går til gjenvinning

– En stadig mindre andel selges (evt gis bort) til andre formål

• Fôrslanger
– Nesten 100% leveres for gjenvinning

• Noen kapper opp og leverer

• Stadig flere bruker i tillegg "fliskuttere" for å redusere omfanget før 
transport

– Hender at noe gis bort / selges til annen bruk (rør, fendere mv). 

• Stål
– Leveres / selges. Får betalt



Nøter og tau

• Nøter

– Tilnærmet 100% oppfattes å bli levert til notleverandør / 
håndteres av notvaskeriene

– Går i all hovedsak til gjenvinning

– Svært positivt at det ble en løsning i forhold til farlig-
avfallsproblematikken

• Tau

– Samles opp og leveres til lokale avfallsaktører

– Noe ombruk?

– Reint tau og begrodd tau håndteres litt ulikt

– Noen får betalt



Plastsekker og isopor

• Plastsekker

– Fôr leveres i dag i liten grad i sekk

– Bulklevering eller levering fra sekker til fôrsiloer

– Fôrleverandør tar med sekker som ikke har vært i land

– Disse har avtaler for levering og noen får også betalt

• Isopor

– Det er returordning for kasser til kasseprodusentene

– Isopor fra flyteringer tas hånd om av de som tar imot ringene



Biprodukter og restråstoff
En mulig miljøutfordring som er snudd til nyttige produkter

• Alt restråstoff som oppstår under slakting og 

videreforedling kan ved riktig håndtering brukes til 

næringsmiddelproduksjon

– F. eks fiskemel, fiskeolje og fiskehydrolysat

– Stor økning i slik bruk siste 5-10 år

• Biprodukter 

– Fôr til matproduserende dyr 

– Pelsdyrfôr, energi og gjødsel

– Biodiesel, biogass, biokjemikalier



Husholdningsavfall og farlig avfall

• Husholdningsavfall

– Lokale ordninger

– Sortering der det er praktisk mulig

• Farlig avfall 

– Det store flertallet av havbrukerne har svært gode systemer 

for lagring, bruk og levering

– Ca 80-90 % av havbrukerne i Norge er Global Gap sertifisert. 

Avfallshåndtering,  kjemikaliehåndtering og ryddige anlegg 

har svært høyt fokus i denne standarden.



Er det så behov for produsentansvarsordninger?

Havbruksnæringen er helt klar på at dette ikke er riktig 

vei å gå, blant annet fordi:

 Det foreligger løsninger for de ulike fraksjonene i dag

 Næringen har tiltro til at dagens avfallsaktører er best 

egnet til å finne løsninger

 Det vi være utfordringer knyttet til tilslutning og 

kostnadsfordeling av en slik ordning

 Utstyret utgjør relativt små mengder og oppstår spredt 

langs kysten



Havbruksnæringen er på god vei til å løse 

håndteringen av sitt avfall gjennom ordinære 

forretningsmessige avtaler med 

gjenvinningsbedrifter i Norge i dag.

Dette vil vi fortsette å jobbe med

Takk for oppmerksomheten!


