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ISO 5020 - Waste reduction and 
treatment on fishing vessels

Scope: 
• Specify a system for waste reduction and 

treatment on fishing vessels
• This includes principles, management 

plans, methods and requirements
• The standard should be relevant for both 

marine and inland fisheries



Norsk fiskerinæring – en matprodusent av 
global betydning

• Norske fiskere høster hvert år om lag 2,5 
mill. tonn villfisk og skalldyr

• Vi eksportere villfisk for 31 mrd. NOK i 2020

• Hvert årsverk i fiskerinæringa gir 2,1 årsverk 
i den øvrige verdikjeden (Sintef 2018)

• Norge har «verdens mest bærekraftige 
fiskeriforvaltning» (FAO)

• Vi bør ha samme ambisjon med hensyn til 
plastforsøpling

Foto: Sjømatrådet



Fiskeri og marin forsøpling

• Om lag 10 millioner tonn plast havner i 
verdenshavene hvert år

• Fiskerinæringa bidrar selv til problemet

• Marin forsøpling er samtidig et praktisk 
og økonomisk problem for fiskerne

• Fiskerinæringa må være en del av 
løsningen!

Fra Svenner
Foto: Jan H. Sandberg



Fiskarlagets strategi mot 
marin forsøpling

• Marin forsøpling fra næringa 
skal minimeres

• Alt plast skal tilbake på land
• Alle tapte fiskeredskaper skal

meldes
• Må bidra ut over juridiske krav 

og forventninger

Foto: Jan-Erik Indrestrand



Marin forsøpling er et 
grenseoverskridende problem,  
som må løses internasjonalt !

• Russiske og norske fiskeriorganisasjoner 
har gjennom mange år samarbeidet om å 
kartlegge forsøpling i Barentshavet

• Det arbeides også for mer effektive tiltak



Opprydding av tapte fiskeredskaper

• Tapte fiskeredskaper fører til 
såkalt «spøkelsesfiske»

• Fiskeridirektoratet har 
koordinert oppryddingstokt 
siden 1980-tallet

• Fra 2020 er også fritidsfiskere 
pålagt å melde tapte 
fiskeredskaper



De fleste fiskeredskaper kan 
gjenvinnes, i samsvar med 
god sirkulærøkonomi

• Nofir AS har vært en pioner i 
forhold til gjenvinning av plast

• Produsentansvarsordning («pant») 
for fiskeredskaper er på gang

• Det må bli bedre ordninger for 
mottak og håndtering av avfall i 
havnene 

• Noe utstyr blir også gjenbrukt



Fiskerinæringa har selv et hovedansvar for 
å ta tak i problemene



Fiskerinæringas arbeid mot marin 
forsøpling er også av betydning    
for sjømatmarkedet

• Det kreves stadig bedre dokumentasjon på at 
sjømat er høstet og produsert på bærekraftig vis

• Det finnes en lang rekke merkeordninger og 
miljøsertifiseringer for dette formålet

• Fiskerinæringas forhold til marin forsøpling         
er i ferd med å bli en viktig del av dette



Initiativ til en internasjonal 
standard

• Fiskarlagets «forpliktelse» til Our 
Ocean-konferansen, oktober 2019

• Fullfinansiert av Fiskarlaget, Norsk 
Villfisk, Handelens miljøfond og 
Fiskernes agnforsyning SA

• Arbeidet koordineres nå av 
Standard Norge (ISO TC 234)



Standard for avfall om bord på 
fiskefartøy – Videre arbeid

• Utkast nr. 2 legges om litt ut på 
internasjonal høring (DIS)

• Prinsipiell, overordnet og stor 
konsensus blant medlemmene

• Ventes ferdigstilt i 2023 – 2024

• Bør det også igangsettes arbeid med 
en mer konkret og bindende Norsk 
standard?



Takk for oppmerksomheten
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