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Billioner av små plastpartikler er blitt en del av den marine  
næringskjeden. Bellona går sammen med forskere i tre land for  

å finne ut hva mikroplast gjør med torsken i norske farvann.

plast i havet
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VIGNETTplast i havet

 helsen, reproduksjonen og utviklingen av rogn og 
larver, og om det kan føre til svekking av bestanden.

Prosjektet vil også studere torskelarver og deres 
mat, zooplankton, for å finne ut hvordan mikroplast 
påvirker larvenes utvikling.

av INterNasjoNal betyDNINg › – Dette 
prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan mikroplast 
påvirker matkvaliteten, sier Andre Sture Bogevik, 
forsker ved Nofima og leder av PlastiCodprosjektet.

Resultatene kan også gi verdifull innsikt i hvordan 
mikroplast påvirker andre marine arter, som er 
 avhengige av liknende næringskjeder.

– For å løse et problem må vi først finne ut om 
noe virkelig er et problem, deretter hva konsekvense
ne kan bli. Først da kan vi investere ressursene våre 
på en fornuftig måte, oppsummerer Anders Karls
sonDrangsholt i Bellona.

Problemet er at vi  
ikke har god kunnskap om  

hvordan mikroplast i havet påvirker 
organismene som spiser den.

Anders KArlsson-drAngsholt
senior rådgiver for havbruk i bellona

foto: kari torp/bellona
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bellonas plasticod-prosjekt
› Forskningsprosjekt som skal undersøke hvor mye giftstoffer 

som tas opp i mikroplast i havet.

› I 2016 satte Bellona ut små sekker med mikroplast på 
ni  steder langs norskekysten (se kart). Det ble senere samlet 
inn og sendt til Universitetet i Aarhus for analyse.

› Steg to er å blande plasten i fôret til torsk for å se hvordan 
det påvirker fisken.

› Forskningen vil se på både fisk og larver, med et fokus på 
fruktbarhet og formeringsevne.

FAKTA: plast i Havet

› Hver eneste person i Vest-Europa bruker 100 kg plast i året.

› Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet.

› All plast i havet vil til slutt kvernes opp til mikroplast, som 
kan bli tatt opp i næringskjeden.

› Den største kilden til mikroplast i Norge er slitasje av 
bildekk. Kunstgressbaner og båtmaling er andre store kilder.

plast i havet

hvert år ender mer enn åtte millioner tonn plast 
i havet. Det tilsvarer en søppelbil full av plast hvert 
eneste minutt, døgnet rundt. Dersom vi ikke gjør noe 
med det, vil det bli mer plast enn fisk i sjøen innen 
2050, ifølge FNs Miljøprogram (UNEP), som siterer 
en rapport fra The Ellen MacArthur Foundation.

Sirkulære havstrømmer mellom California og 
Hawaii har ført til at enorme mengder plast har 
samlet seg til en kompakt, flytende plastøy – så stor at 
den snart er synlige med det blotte øyet fra rommet. 
«The Great Pacific Garbage Patch» er bare toppen av 
et plastfjell, som potensielt representerer en tikkende 
miljøbombe. All plast i havet blir nemlig sakte brutt 
ned til mikroplast, men det tar århundrer før det blir 
brutt helt ned og forsvinner.

usyNlIg, meN Ikke borte › – At vi ikke 
kan se plasten lenger, betyr ikke at den er borte, 
sier seniorrådgiver for havbruk i Bellona, Anders 
 KarlssonDrangsholt.

51 billioner mikroplastpartikler, 500 ganger flere 
enn det er stjerner i vår galakse, befinner seg i havene 
våre. Dette er partikler fra nedbrutt plastmateriale; 
flasker, poser, fiskeutstyr og et utall andre produkter 
som inneholder plast.

– De fleste av oss bruker produkter som inne
holder mikroplast hver dag, for eksempel kosmetikk 
og tannkrem. I tillegg frigis mikroplast når vi vasker 
fleecejakken eller fra dekkene våre når vi kjører bil. 
Plasten havner i havet, deretter i den marine nærings
kjeden, og muligens til slutt på tallerkenene våre, sier 
KarlssonDrangsholt.

plastICoD › – Problemet er at vi ikke har god 
kunnskap om hvordan mikroplast i havet påvirker 
organismene som spiser den, tilføyer han.

For å øke kunnskapen, samarbeider Bellona 
med forskere fra Norsk institutt for mat, fiske og 
akvakultur (Nofima), Universitetet i Bergen, Aarhus 
Universitet i Danmark og Wageningen University & 
Research i Nederland. Norges forskningsråd har lagt 
de nødvendige pengene på bordet.

Det fireårige PlastiCodprosjektet – «plastic in
cod» – vil studere hva som skjer når norsk torsk 
spiser mikroplast.

FarlIge stoFFer › – Mikroplast i seg selv er 
ikke nødvendigvis en fare for torskens helse, eller 
menneskers helse for den saks skyld. Vi bruker 
for eksempel plast i tannfyllinger. Mikroplast er 
imidlertid svært fettløselig og er kjent for å absor
bere farlige stoffer, som PCB og dioksiner, forklarer 
KarlssonDrangsholt.

I 2016 utplasserte PlastiCodpartnerne små poser 
med mikroplast på ni steder langs norskekysten, for 
å finne ut hvilke farlige stoffer som ble absorbert, og 
hvor mye.

I år vil forskerne blande den forurensede mikro
plasten inn i fôrpellets, og gi til oppdrettstorsk. 
Hensikten er å undersøke hvordan mikroplast og 
 absorberte fremmedstoffer påvirker fordøyelsen, 

BRETTER OPP ERMENE: Anders Karlsson-Drangsholt, senior-
rådgiver for havbruk i Bellona og ivrig fridykker, på vei ut for å 
plassere poser med mikroplast i Oslofjorden.
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ANNONSE

Aquatraz
Fremtidens merdsystem

– Vi skaper fremtiden

www.nordlaks.no

Havfarmene er vår løsning på en bærekraftig utvikling av hav-
bruksnæringen. Nordlaks-modellen er vår produksjonsstrategi be-
stående av stor smolt, kort oppholdstid i tradisjonelle anlegg og et 
siste opphold i Havfarmene før slakt. Målet å drive havbruk basert 
på smartere brakklegging og forebygging mot lakselus, og gjøre det 
på mindre konfliktfylte sjøarealer som i dag ikke er tilgjengelig for 
havbruk.

Bedre dyrehelse.
Økt kunnskap.
Uten håndtering av fisken.

Lær mer om oss på stingray.no

Teknologisk rensefisk.
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VIGNETT VIGNETTLaksetransport

i Danmark er oppløftende. Paulsen tar utgangspunkt 
i to fartøyer med to rundturer i uka, og baserer seg 
på utslippstall fra TØI og DnVGL. 

– Et skip vil ha bare 24 prosent av CO2utslippet 
fra trailere med samme mengde fisk. Med LNG/ 
hybridskip reduseres utslippet til 17 prosent, for
klarer Paulsen.

Det positive klimaregnskapet forutsetter to fartøy 
som seiler med 14,5 knop. Det er adskillig saktere 
enn de 19 knopene som Kysthavnalliansen mener 
trengs i en oppstartsfase med bare ett skip på ruta. 
Denne hastigheten gir ikke stor miljøgevinst, men 
samfunnsgevinsten er likevel positiv fra dag én, ifølge 
TØIs beregninger. 

– Sjøtransport kan erstatte 300.000 trailere og 
 redusere CO2utslipp fra godstransport. Veislitasje 
reduseres med 245  millioner kroner, og den totale 
samfunns gevinsten vil være 1,3 milliarder kroner 
hvert år. Lakseruta fra MidtNorge til Europa vil 
være en bra start, sier  Paulsen. 

oppDretterNe har NøkkeleN › Bellona 
rådgiveren er tydelig på hva som må til. 

– Det er i praksis oppdrettsselskapene som sitter 
på nøkkelen for å få dette til. Transport med lastebil 

er enkelt og har allerede gode rutiner for logistikk. 
Det krever både omlegging av systemer og rutiner 
for å oppnå målet om mer laks på skip. Men med de 
produksjonsvolumene vi ser i MidtNorge i dag, er 
det fullt mulig å få til. Oppdrettsselskapene må være 
seg ansvaret bevisst. Dette er et kinderegg som sparer 
penger, miljø og menneskeliv, sier Paulsen.

INNLYSENDE: – Å frakte fisk med skip burde være den 
opplagte løsningen for en kystnæring, sier Paul Ingvar 
Dekkerhus i Kystalliansen. foto: pkom

foto: norw
egian seafood counsil

TeksT: Torkil Marsdal hanssen, pkoM

- trøNDelag aleNe produserer 400.000 tonn 
laks hvert år. De neste ti årene vil produksjonen do
bles, i 2050 kan volumet være fem ganger større. Det 
er en utfordring med tanke på vegstandard, trafikk
ulykker og miljø, sier havnedirektør Paul Ingvar Dek
kerhus i NordTrøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR). 

Han er prosjektleder for Kysthavnalliansen som 
også omfatter havnene i Kristiansund, Trondheim 
og på Helgeland. Nå jobber de med å få returlast til 
den planlagte skipingen av sjømat til 
kontinentet. 

sjømatgIgaNt INvesterer 
› Alliansen har vist at det er mulig å 
frakte fersk sjømat fra Trøndelag til 
Europa innenfor de tidsrammene sjø
matnæringa krever. Nå investeres det 
i nye kysthavner på Hitra og i Vikna 
hvor det legges til rette for at såkalte 
roroskip kan frakte semitrailerne på kjøl direkte til 
Danmark. Sjømatgiganten Lerøy har allerede beslut
tet å investere tre milliarder i nytt lakseslakteri bare 
et steinkast fra rororampen. 

– Over 60 prosent av sjømaten som produseres i 
Trøndelag, sendes i dag med trailer til Europa. Vi me
ner at halvparten bør kunne flyttes over på skip. Det 
vil i så fall fjerne 13.000 trailere i året, sier Dekkerhus.

stygge tall For tuNgtraFIkk › En rapport 
fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Nor
ge har 35 prosent flere drepte i tungtransportulykker 
enn snittet i Europa. Den viktigste forklaringen er 
ifølge TØI at «spredt lokalisering av virksomheter og 
gode økonomiske tider har gitt mye tung godstrafikk 

på et vegnett preget av mye svinger». 
– Du trenger ikke være rakettfor

sker for å se sammenhengen mellom 
statistikken og lokaliseringen av norske 
sjømatbedrifter. Den forventede 
veksten i sjømateksporten kan gjøre 
tallene enda verre, om vi ikke finner 
nye transportløsninger. Og båt burde 
jo være et nærliggende valg for kyst
næringene, mener havnedirektøren.

Fart gIr store utslag › Det er seniorrådgi
ver Jan Kjetil Paulsen i Bellona enig i. Hans klima
regnestykke for en lakserute fra Hitra til Hirtshals 

Laks på kjøl  
har klimapotensial
Havner fra Nordmøre til Helgeland vil at Midt-Norge skal eksportere 
fersk sjømat med båt til sitt absolutt største marked: Europa. Det kan 
redusere CO2-utslipp fra 13.000 laksetrailere.

Båt burde jo 
være et nær-

liggende valg for 
kystnæringene.

PAul ingvAr deKKerhus
direcTor of porTs  
in nord-Trøndelag
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VIGNETT FISKEAVL

teNk på Det som «avl 2.0»: Man DNA 
screener fisk på leting etter bestemte genvarianter. 
Så plukker man ut de beste og lar dem bli foreldre til 
millioner av yngel.

eN vINNer › – Det varierer veldig hvor vanskelig 
det er, men vi kommer uansett mye raskere mot mål 
med denne metoden, sier seniorforsker Jørgen Øde
gård hos Trondheimsfirmaet Aquagen. 

– Husker du IPN? 
– Nja…?
Et raskt nettsøk forteller om «infeksi

øs pankreasnekrose», en akutt, smitt
som virussykdom hos laks. Et økende 
problem i Norge siden 1980tallet.

– Den hører du knapt nok om lenger.
– Nei?
– Nei, fordi vi fant et «stort» gen for 

resistens som vi avlet frem. Nå er fiskene 
resistente og sykdommen er nesten 
historie. Noen slengere kommer fortsatt, 
men det blir aldri noen store utbrudd. 
Faktisk er dette den mest vellykkede 
avlen på enkeltgener på noe husdyr 
noensinne. På land eller i vann. Så ja, 
det fungerer.

holder lAKselus unnA › Noen ganger  
finnes det ikke ett «stort» gen. Da må man i stedet 
screene 5060 000 genmarkører hos fisken. I slike 
 tilfeller er det mange «små» gener som sammen 
styrer om en fisk er sårbar for en sykdom/parasitt 
eller ikke. 

– Det handler om «genomisk seleksjon», om å 
 finne de fiskene som har størst mulig likhet til fisk 
som har vist god resistens eller andre gode egen
skaper, forklarer Ødegård. 

Han sammenlikner med mennesker, hvor 
to  søsken i teorien er 50 prosent like, genetisk. 
I  virkeligheten varierer det betydelig. 

– Hos laks og ørret har vi funnet søsken som er 20 
prosent like, andre 80 prosent. Man velger de enkelt
fiskene som likner mest på de som overlever når de 
blir utsatt for en sykdom. Da får man en bestand som 
er stadig mer motstandsdyktig mot den sykdommen.

– Hva med parasitter?
– Vi har også fått frem «luseresistent» fisk som 

bare blir angrepet av halvparten så mange lakselus 
som fisk avlet i motsatt retning. De var blitt mye mer  
motstandsdyktige. Det bør redusere luseproblemet 
betydelig fremover.

– FAre For villAKsen? › Målet med avl er å få 
frem fisk som vokser raskt og har god helse. Det kun
ne ført til problemer. Da man begynte med avl på kyr 
for å få opp melkeproduksjonen, ga det mer sykdom.

– Slik er det heldigvis ikke hos fisk. Gode egen
skaper henger sammen. Når vi velger ut fisk med god 
vekst, vil vi indirekte velge fisk som har god helse og 
klarer seg godt, sier Ødegård.

– Hva med miljøet?
– Når det gjelder ressursbruk, er det bra om fisk 

vokser raskt. Da får de kortere tid i 
sjøen og trenger mindre fôr, medisiner 
og lusebehandling.

– Men fortsatt risikerer man at rømt 
fisk skader villstammene?

– Oppdrettsfisken fungerer ikke 
særlig godt i naturen. Mange er derfor 
redd for kryssing med ville stammer. 
På den annen side er det slik at jo 
mindre levedyktig oppdrettsfisken er i 
naturen, jo mindre vil rømt fisk faktisk 
klare å bidra til villaksens genetikk. De 
vil i liten grad vandre opp i elvene, de 
vil ha mindre gytesuksess og vesentlig 
lavere tilbakevandring. 

Oppdrettslaksen klarer bare å 
bidra på lang sikt dersom avkommet 

faktisk overlever i flere generasjoner. Oppdretts
laksens dårlige suksess i naturen skyldes ikke genfeil, 
men at vi har avlet den bort fra hva som er optimalt 
under naturlige forhold. Det gjelder størrelse, frykt 
for rovdyr, tidspunkt for kjønnsmodning, med mer. 
Rømt oppdrettslaks er alltid uønsket, men det er ikke 
åpenbart at avl gjør problemet verre. 

åpNe sår I ChIle › Ødegård mener fremtiden 
for norsk fiskeoppdrett ser lys ut. Antibiotikabruken 
er nesten på null, fisken er sterkere og stadig flere 
sykdommer vil reduseres til noe ubetydelig. 

Men slik er det ikke overalt i verden. For eksem
pel i Chile brukes stadig mye antibiotika, det er høy 
fiskedød og de har store problemer med sykdommer 
som SRS, en bakteriesykdom som gir laks store, 
åpne sår. Men senest i månedsskiftet junijuli meldte 
Aqua gen om at de har kommet et langt steg videre, 
med de samme avlsmetodene som i Norge.

– Men selv om mange problemer løses, dukker det 
også stadig opp nye, så det er ingen fare for at vi blir 
arbeidsledige med det første, sier Jørgen Ødegård.

Genfiksing skal  
gi friskere fisk
Nye teknikker for avl kan utrydde sykdommer og 
minske behovet for antibiotika. Den gjenstridige 
lakselusa kan også gå tøffere tider i møte.

av: kjeTil grude flekkøy

Dette den mest 
vellykkede avlen 
på enkeltgener 
på noe husdyr 

 noensinne.
Jørgen ødegård

seniorforsker i aquagen
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http://aquagen.no/kontaktkort/jorgen-odegard/
http://aquagen.no/kontaktkort/jorgen-odegard/
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FRA ROGN TIL MAT
Aktuelle produkter til alle ledd i havbruksnæringen

Tlf: 22 72 55 00
havbruk@dahl.no

The Science of 
Healthier Animals®

Fiskevaksiner utvikles ved vår lab i Bergen 
MSD Animal Health, www.msd-animal-health.no
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Støtt vårt arbeid med 100 kr ved å sende sms
BELLONA til 2490

Du kan også søke oss opp på Vipps eller
 støtte oss via bellona.no

Bli med inn i FRAMTIDA
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