
Id Søker Tittel Hvor Prosjektbeskrivelse Tildeling (NOK)

12662 NORSK INSTITUTT FOR
VANNFORSKNING

Beslutningsmatrise for effektiv og skånsom rydding av
ulike miljøer Troms og Finnmark

Utvikle et risikobasert beslutningsverktøy for rydding av søppel i ulike
miljø mht. hvor det bør ryddes (positive virkninger og
rehabiliteringsevne), hva (mulig miljøskade), og hvordan (egnethet av
ulike ryddemetoder), samt kostnad. Teste og evaluere verktøyet på 3
ulike kystmiljø.

3 800 000

12867 NORWASTE AS Hvor mye plast ender opp langs norske veier? Oslo

Det er behov for økt kunnskap om hvor mye plast som ender opp som
forsøpling langs vei nasjonalt. Norwaste har laget en metode for å måle
forsøpling langs vei som har vært testet i Innlandet. Denne metoden vil
benyttes for å gi et nasjonalt estimat på mengde plast som ender opp
langs vei.

1 400 000

12748 SINTEF MANUFACTURING AS Sirkulær- og miljøeffekter for oppdrettsnøter Trøndelag

Prosjektet skal undersøke og sammenligne miljøpåvirkning og
sirkularitetspotensial for avhendingsløsninger for oppdrettsnøter.
Hvilken avhendlingsløsning har lavest klimapåvirkning, og hvordan
unngår vi å sirkulere miljøgiftene fra impregneringen på nøtene?

2 000 000

12819 NORSUS NORSK INSTITUTT FOR
BÆREKRAFTSFORSKNING AS Environmental impact of different types of circularity Viken

The project aims to study the environmental impact of using recycled
plastics in short-lived or long-lived products. This by analysing the
environmental performance and system dynamics of circular systems
focusing on reuse, closed loop recycling, downcycling and upcycling.

700 000

12985 STATSFORVALTAREN I VESTLAND Samarbeid for å hindre og håndtere plastforurensning fra
det norske landbruket Vestland

Landbruksplast (LP) på avveie er et stort miljøproblem. Spredning av
plast til jord er estimert 4-23 ganger større enn plast i havet globalt.
Prosjektet samler aktører i verdikjeden, iverksetter tiltak og gir ny
kunnskap for å hindre at LP skader jord og miljø; livsgrunnlaget for
matproduksjonen.

750 000

12700 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES
ARKTISKE UNIVERSITET

Preferences for reducing fishing gear loss: General
public, consumer, and fisher perspectives Troms og Finnmark

- To determine preferences of different stakeholders, including the
general public, consumers and fishers, for management to secure
reductions in lost fishing gear.
- To provide evidence-based market instruments preventing and
reducing lost fishing gear and its consequences.

800 000

12872 NF&TA AS Kunnskapsprosjekt – separat innsamling av tekstiler Oslo

Prosjektet skal: 1: etablere et godt faglig beslutningsgrunnlag for
utviklingen av løsninger for innsamling av tekstil fra husholdninger med
tilhørende verktøykasse for kommunikasjon. 2: øke kunnskapen om
plast i  tekstilstrømmer og bygge videre på analyser fra Wasted Textiles.

1 600 000

13207 NOSCA CLEAN OCEANS
Sammenstilling av miljøkunnskap for
beslutningsstøtte-verktøy for forsøplingsobjekt på
havbunnen.

Troms og Finnmark

Ved å sammenstille eksisterende kunnskap fra forskning og teknologi,
vil vi lage et grunnlag for utvikling av et verktøy som skal effektivisere
beslutningsprosessen/anbefale tiltak for avfall på havbunn (la
ligge/dekke til/plukke opp), der data innhentes av kostnadseffektive
kartleggingsverktøy.

600 000


