
Opp av havet – marint avfall 
finner veien til avfallsbransjen

19.juni 2019

Avfall Norge - Årskonferanse



Senter for oljevern og marint miljø:

Samle og formidle vitenskapelig 
og erfaringsbasert kunnskap.

Drive fram kostnadseffektiv og 
miljøvennlig teknologi, metoder 
og tiltak.

Et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter 
for marin forsøpling og oljevern.





Noen sentrale punkter fra tildelingsbrev 
2018/2019

• Søkbar database med 
best tilgjengelig 
vitenskapelig og 
erfaringsbasert 
kunnskap og metoder 
– både oljevern og 
marin forsøpling. 

• Systematisk oversikt 
over oppsamlede 
mengder marint 
avfall, kart og 
database.

• Utrede etablering av 
testfasiliteter Fiskebøl

• Identifisere synergier 
mellom oljevern og 
marin forsøpling

Identifisere og 
eventuelt etablere 
arenaer for 
samhandling på 
områdene, nasjonalt 
og internasjonalt



Marint avfall





Dønna 7. mai
5 frivillige
8 dager
40 spots



Kartløsningen 2019

Kartløsningen skal samle og tilgjengeliggjøre informasjon om oppryddet 
marin forsøpling og behovet for opprydning:

• Etablere, i samarbeid med Hold Norge Rent, en enhetlig samlet nasjonal 
ryddeportal for rapportering og informasjon om ryddet marin forsøpling og 
områder med særlig behov for rydding. 

• Kanalisere andre tilsvarende initiativ over i en samlet nasjonal ordning og 
gjøre denne kjent for aktuelle aktører, herunder også andre finansielle 
bidragsytere. 

• Nettportalen er åpen og dataene har et format som så langt som mulig kan 
brukes under internasjonal rapportering. 



Verktøyet skal digitalisere og effektivisere 
oppryddingen av marin forsøpling gjennom:

• Innsamling av data og samlet oversikt over 
opprydding av marin forsøpling 

• Planleggings- og støttefunksjon for regional 
koordinering

• Mobilisering og informasjon til frivilligheten

• Verktøyet legger til rette for koordinering og 
samhandling mellom strandryddere og 
forvaltning, avfallsbransjen og FoU-miljø



Målsetting-

Kunnskapsportalen skal bidra 
nasjonalt og internasjonalt med å 
akselerere opprydding og forebygging 
av marin forurensning, spesielt med 
fokus på marin plastforsøpling og 
oljevern.



Oversikt:
• Involverte aktører
• Relevante publikasjoner
• Prosjekter

Veiledning:
• HMS
• Rydding i sårbare områder
• Modeller og organisering
• Avfallshåndtering



Nasjonalt strandryddeprosjekt 2019

Målsetting

Kartlegge, teste ut og formidle beste praksis for 
rydding, oppsamling og håndtering av marint avfall 
på sårbare og utilgjengelige steder langs kysten



Kriterier for valg av pilotprosjekter

• Behov for opprydding

• Utilgjengelige steder hvor frivillige aktører ikke rydder

• Geografisk spredning

• Involverer ulike aktører i oppryddingsarbeidet

• Ulike naturtyper med viktige naturverdier og sårbar natur

• Naturvernområder

• Utføres i samarbeid med Fylkesmannen i hvert område



Hvor kan din organisasjon gjøre en 
innsats?




