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Oppnevning av arbeidsgruppe knyttet til plastforsøpling i marine miljø 

 
Plastforsøpling i marine miljø er en stor utfordring nasjonalt og internasjonalt og det er et 
sterkt og økende globalt fokus på denne utfordringen, blant annet i FN sine bærekraftmål og 
EU sin nylig vedtatte strategi for håndtering av plastavfall i en sirkulær økonomi1. I EU sitt 
neste rammeprogram for forskning og innovasjon (Horizon Europe) er bekjempelse av plast i 
havet foreslått som en av de overordnede missions2. Lokalt og nasjonalt er engasjementet 
omkring plastforsøpling stort, ikke minst etter funnet av «plasthvalen» utenfor Sotra i 2017, 
og Bergen kommune har i 2018 utarbeidet en tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling3, hvor 
de blant annet ønsker å gå i dialog med forskningsmiljøene for å øke kunnskapen på dette 
området. 
 
UiB og MN-fakultetet har marin som et sentralt satsingsområde og profilområde. Vi er et 
marint universitet med forskningsaktivitet langs store deler av vår kystlinje, fra kystsonene til 
dyphavet. Det er viktig for fakultetet at vi også bidrar til å møte de utfordringer man står 
overfor både i Norge og globalt, knyttet til makro- og mikroplast i havet og i kystområdene. 
På bakgrunn av dette ønsker dekanen å oppnevne en arbeidsgruppe ved fakultetet knyttet til 
marin plastforsøpling, med mål om å få en samlet oversikt over relevant kompetanse og å 
identifisere tiltak som kan spilles inn i forbindelse med budsjettprosess 2019. 
   
Utvalget vil bli ledet av marin direktør og følgende institutt blir bedt om å oppnevne et 
medlem hver: Institutt for biovitenskap, Institutt for geovitenskap, Geofysisk institutt, Kjemisk 
institutt. De øvrige instituttene kan delta med en representant hver dersom de ønsker det. 
Seniorrådgiver Kari Nordvik er sekretær for gruppen. Arbeidsgruppen skal rapportere til 
dekan Helge K. Dahle. 
 
Mandat: 

1. Beskrive hvilken nøkkelkompetanse som finnes ved instituttene relatert til 

plastforurensning i marine områder. Frist: 15. juni 2018. 

 
2. Foreslå temaer innen marin plastforurensning hvor MN-fakultetet har særlige 

forutsetninger for å kunne bidra, samt identifisere relevante samarbeidspartnere 

innen forskning, næring, og offentlig forvaltning. Arbeidsgruppen skal videre foreslå 

tiltak som kan styrke vår aktivitet knyttet til plastforurensning, med særlig fokus på 

budsjettprosessen for 2019.  Frist: 16. august 2018. 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN  
2 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-
01aa75ed71a1/language-en  
3 https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/453302/Framstilling-Horing-Tiltaksplan-mot-plast-
og-marin-forsopling  
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3. Med utgangspunkt i nøkkelkompetansen og samarbeidspartnere utarbeide en 

oversikt over veiledere og muligheter for masteroppgaver relatert til marin plast. Frist 

1. oktober 2018. Oversikten skal brukes på web for å tiltrekke studenter. 
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