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Hvem er vi?

➢Odd Arne Arnesen
- Fra Mausund
- Sjøkaptein
- Daglig leder ved Mausund Feltstasjon

➢Vi er 9 ansatte. 
Bakgrunn fra fiske, offshore 
og shipping, samt en del 
ungdommer på deltid.
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Holdningene våre til bruk av naturen

• Hva skal til for å at vi endrer vårt adferdsmønster?
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Stilletiende ser vi hver dag at 

gata brukes som askebeger!
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Den finske proffesoren Pentti Malaska

skrev i 1971 følgende:

«For å sikre menneskehetens fremtid må det 

utvikles en ny teknologi slik at man i 

menneskets kunstige natur kan etablere en 

sirkulasjon av råmaterialer, som ligner den 

som eksisterer i den biologiske naturen»



Hvorfor har vi så mye marint søppel i Midt-Norge?

• Havforskningsinstituttet utarbeidet i 2017 et «landingskart» 
for Marint søppel, for Midt-Norge.

• Den ytterste øyrekka i Midt Norge er spesielt utsatt for 
«landinger» av marint søppel på grunn av havstrømmene.

• Eksempelvis ble det hvert år i 2017 og 2018 tatt på land
9 ganger mer marint søppel fra den ytre øyrekka, 
sammenlignet med Svalbard på samme tid.
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Kart over havstrømmene i havet utenfor Norge.



8

Mausundvær

Frøya

Hitra

Froan naturreservat og 

landskapsvernområde

Fosen
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Landingskart for plast Midt Norge.

Kilde: Utarbeidet av Havforskningsinstituttet for Mausund Feltstasjon.



Det haster!

- Plastforurensningen har skjedd de 
siste 60 årene, og er tidoblet siden 
1980.  

- 400 millioner tonn industriavfall blir 
hvert år dumpet i elver, sjø og hav.  

- Artsmangfoldet på kloden sterkt truet.

- En million av klodens åtte millioner 
arter er truet med utryddelse. Bare i 
Norge er over 2000 arter truet.

(Kilde: FN)
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Magesekk mink

Magesekk Nise
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Havbruk og fiskeri • Området utenfor Frøya er et av Norges mest

egnede “helårsteder” for havbruk og fiskeri.

• Området har en unik påvirkning med 

Kyststrømmen og Atlanterhavsstrømmen.

• Gode næringsrike områder.

men..

• Samtidig har også havstrømmene fylt tusentalls

øyer med enorme mengder med plastavfall i over 

50 år.

• Avfallet smuldres opp til mikroplast og skylles

ut i havet i store mengder.

• Store negative ringvirkninger for havbruk og

fiskerinæring på sikt
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Levering av avfall

Utfordringer

• Store volum.

• Lange avstander i åpent farvann.

• Værutsatt i ytre strøk.

• Kostnader ved transport og levering.

Løsninger

• Etablere lokale mottak. 

• Bedre logistikk for effektiv og

trygg arbeidsflyt.

• Vurdere mere bruk av båt til 

transport.
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Mottaksstasjon på Mausund
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Prosjekt Marint Søppel.

Hva har vi oppnådd så langt:

• Fokus på metodeutvikling har ført til mer effektiv
opprydding.

• Økt volumet, fra ca 2m3 i begynnelsen til i dag et 
snitt på 6m3 pr dag. (Rekord på en dag er 21m3)

• Samlet inn godt over 2000m3 søppel, og ca 2100 liter 
olje siden oppstart i 2017.

• Informert bredt om prosjektet. Stor mediainteresse, 
noe som er nødvendig for å nå ut til flest mulig.
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Drikkevann for fugler og 

dyr i Froan naturreservat.

Froan Naturreservat – Norges største 

landskapsvernområde på kysten.
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Avfall fra Froan Naturreservat
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Forurensning fra oppdrettsnæringen

• God dialog

• Fortsatt daglig forurensning

• Mere holdningsskapende arbeid må til
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Kurs i Bærekraftig utvikling for Lærerutdanningen ved NTNU

Tema for kurset er: Morgendagens utfordringer i havet, hvordan 

løser vi dem?



Bilder fra et område på 15 x 15 meter ryddet uka før påsken 2019

Taubiter under 50cm

3257 pcs

Og... området ikke ferdig ryddet!



Takk for oppmerksomheten !

25

Mausund Feltstasjon

www.eider.no mausundfeltstasjon

http://www.eider.no/

