
 

Avfallsaktører i Fishing For Litter: Nofir, Remiks Næring AS, Sunnmøre Transport AS, Miljø-Container AS, Ragn-Sells AS, Retura Nomil AS, 
Sandbakken Miljøstasjon, Franzefoss Gjenvinning AS, Jan Nylund & sønner AS, Lofoten Avfallsselskap, Østbø, Reno-Vest, Masternes Gjenvinning  

 

       

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miljødugnaden pågår for fullt!  
 

Fishing for Litter pågår med full trykk – tross diskusjon om fremtiden for 
ordningen. 84,2 tonn avfall er levert gjennom ordningen første halvår 2021. Dette 
er drøyt seks tonn mer enn i samme periode i fjor. Mest avfall er så langt kommet 
på land i Tromsø, Ålesund og på Myre. 110 fartøy er registret som deltakere i 
Fishing for Litter per 30. juni.  
 
Gjennom Fishing for Litter kan fiskefartøy levere oppfisket marint avfall gratis i  
11 havner langs kysten: Båtsfjord, Havøysund, Tromsø, Myre, Stamsund, 
Ålesund, Egersund, Karmøy, Hvaler, Måløy og Austevoll. 
 
Miljødirektoratet har bevilget 2,7 millioner kroner til gjennomføring av Fishing for 
Litter i 2021. Ordningen vil derfor gå som normalt gjennom året, og det er fortsatt 
rom for at flere fartøy kan delta og levere oppfisket avfall gratis!  
 
Kontakt prosjektledelsen for mer informasjon og påmelding! 
 
 

Debatt om framtidens avfallsløsninger 
 
Fishing for Litter har i det siste vært gjenstand for nyhetsoppslag på NRK og 
debatt på Dagsnytt Atten. Dette i forbindelse med innføring av nytt 
skipsavfallsdirektiv fra EU. Miljødirektoratet har overfor Klima- og 
miljødepartementet foreslått at Fishing for Litter fases ut, og en avgift for 
fiskeflåten foreslås å finansiere avfallslevering i havn. Samtidig foreslås 
strengere krav til havner om å ta i mot avfall.  
Departementet har så langt ikke konkludert, og et endelig forslag er ventet å 
komme på høring. Inntil videre går Fishing for Litter som normalt, og 
prosjektledelsen vil gi våre innspill i høringsrunden.  
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Statusoppdatering til deltakerne i Fishing for Litter  

 Fishing for Litter 
mottak 2021: 

 
 
 
 
Tromsø: Troms Fryseterminal 
Mottatt kvantum: 42820 kg* 

 

Ålesund: Longvagruppen 
Mottatt kvantum: 29020 kg* 
 

Egersund: Egersund Group 
Mottatt kvantum: N/A* 
 

Karmøy: Åkrehamn Trålbøteri 
Mottatt kvantum: N/A* 
 

Hvaler: Egersund Group 
Mottatt kvantum: N/A* 
 

Måløy: Nordfjord havn 
Mottatt kvantum: 3040 kg* 
 

Båtsfjord: Båtsfjord havn 
Mottatt kvantum: N/A* 
 

Austevoll: MøreNot 
Mottatt kvantum: N/A* 
 

Stamsund: Jangaard Export & 
Lerøy 
Mottatt kvantum: 1020 kg* 
 

Myre: Øksnes Havn 
Mottatt kvantum: 8310 kg* 
 

Havøysund: Havøysund Havn 
Mottatt kvantum: N/A 
 
N/A= ikke registrert    * Per 11/6-2021 

 
 

Takk til alle som bidrar i 
miljødugnaden både  
på hav & land! 
 

 

 



 
 

Årets kunnskapsinnhenting er i gang 
 

 
Fra plukkanalyse hos Remiks i Tromsø. Foto: SALT 

 

Økt samarbeid om internasjonal miljødugnad 
 
Fishing for Litter (FFL) er en internasjonal miljødugnad som har vært gjennomført i en rekke europeiske land 
siden 2004. KIMO som i sin tid startet dugnaden, har i 2021 tatt initiativ til å styrke samarbeidet mellom de ulike 
FFL-programmene i Europa. Nettsiden www.fishingforlitter.org  informerer om gjennomføringen av ordningen i 10 
europeiske land. Et nettverk for FFL-koordinatorer i Europa er i tillegg initiert for erfaringsutveksling og 
kunnskapsutvikling på tvers av landegrensene. Det nye nettverket har så langt hatt 2 digitale samlinger i 2021.  
 
 

Vil du delta i Fishing for Litter?  
 

For mer informasjon, kontakt: ffl@salt.nu 
 
Kontaktinfo prosjektledere: 
Hilde Rødås Johnsen, mob. 996 43 335 
Emil Røthe Johannessen, mob. 986 81 599 

 
Se også: 
 
www.facebook.com/fishing.for.litter.norway/ 
www.fishingforlitter.org 
 
 

Økt kunnskap om marint avfall, og forebygging ved å 
styrke aktørenes forståelse for egne bidrag til miljøet, er 
viktige mål i Fishing for Litter. Analyser av innsamlet 
avfall brukes som verktøy for kunnskapsinnhenting, og til 
å følge opp den praktiske gjennomføringen ombord og ved 
mottak. Resultater fra kunnskapsinnhentingen rapporteres 
årlig til Miljødirektoratet.  
 
Årets kunnskapsinnhenting er i gang.  Vi ser fra tid til 
annen i analysene at merking og sortering av innlevert 
avfall kan bli enda bedre. Dette er særlig viktig for at 
avfall skal kunne gå til gjenvinning. Husk også at eget 
avfall ikke skal blandes med Fishing for Litter avfall!  
 
Vi oppfordrer også flere til å sende rapportskjema ved 
funn av større avfallsmengder. Disse sammenholdes med 
sporingsdata fra Fiskeridirektoratet for registrering av 
«hot spots» for marint avfall. 
 
Retningslinjer for merking, sortering og levering er 
godt beskrevet i info-materiell som fås utlevert på 
mottakene. Kontakt prosjektleder hvis dere har 
spørsmål!     


