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Senter for oljevern og marint miljø:

Samle og formidle vitenskapelig
og erfaringsbasert kunnskap.

Drive fram kostnadseffektiv og
miljøvennlig teknologi, metoder
og tiltak.

Et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter
for marin forsøpling og oljevern.



 

2018 - 2019

• Etablering, bygge organisasjon
• Systemer og

støttefunksjoner
• Ansettelser/rekruttering
• Kontorfasiliteter
• Etablere

samarbeidsrelasjoner
• Faglige prioriteringer -

Instruks/tildelingsbrev
• Oppdrag fra

departementene
 



Mai 2019

• Kontor Svolvær, Lofoten
• 11 ansatte
• Under etablering



Noen sentrale punkter fra tildelingsbrev
2018/2019

• Søkbar database
med best
tilgjengelig
vitenskapelig og
erfaringsbasert
kunnskap og
metoder – både
oljevern og marin
forsøpling.

• Systematisk
oversikt over
oppsamlede

• Utrede etablering
av testfasiliteter
Fiskebøl

• Identifisere
synergier mellom
oljevern og marin
forsøpling

 

Identifisere og
eventuelt etablere
arenaer for
samhandling på
områdene, nasjonalt
og internasjonalt
 



Kartløsning – nye ryddeportalen

• Kartlegging av hvilke løsninger
og verktøy som finnes allerede

• Hvilke utfordringer er i knyttet
til disse løsningene?

• Samarbeid og synergier
• EN god, felles nasjonal løsning

er det overordnede målet
• Ulike brukernivå

 

 



• Utvikle verktøy som gir muligheter og
funksjoner:

• Planlegging og støttefunksjon for
regional koordinering

• Innsamling av data og økt samlet
oversikt over opprydding av marin
forsøpling og tettere kobling mot
forskning og utvikling

• Koordinere for økt samarbeid mellom
strandryddingsaktører og eksisterende
forvaltningstjenester- og
beredskapsressurser (teknologi og utstyr)

 



Kunnskapsportal

• Oljevern og marin forsøpling
• Organisering og drift
• Samle relevante kunnskap fra ulike kilder
• Systematisk arbeid med å:
• Avklare interessenter og samarbeidspartnere
• Kartlegging av portal/plattformer for kunnskapsoversikter og -formidling
• Avklare brukerbehov

 
• Lansering 2019 – trinnvis

 



 

Oljevern – test/FOU
 

 

• Samarbeid Kystverket, roller og oppgaver
• Etablere kunnskapsportal oljevern
• Etablere samarbeid med Cedre
• Utredning testfasiliteter Fiskebøl, anbefaling

til dep.
• Fremdriftsplan Fiskebøl
• Kunnskapshull, kartlegge

• Behov FOU
• Teknologiutvikling
• Synergier, muligheter
 



 

Mulighetsrom 

 

 
• Teknologiutvikling
• Testing utstyr og metoder
• Øvingsfasiliteter
• Kaldt klima – kulde og is
• Overvåking, deteksjon og fjernmåling
• Marin forsøpling
 



 



 

Senter for oljevern og
marint miljø skal bidra
til koordinert innsats

 

 



 
• Unngå dobbeltarbeid
• Komplementære effekter
• Hjelpe ressursene å finne hverandre
• Skape gode kostnadseffektive løsninger - merverdi

 
• Samle / samordne
• Pådriver: stimulere til økt samarbeid
• Pådriver: teknologiutvikling, metoder og forskning

 
 




