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Pressemelding fra AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators (23.04.18): 

Krafttak mot marin forsøpling 
Ekspedisjonscruisenæringen er klar for å ta et krafttak for å bekjempe marin plastforsøpling, 

en av vår tids største miljøutfordringer. Bransjeforeningen AECO har sikret seg 2,43 millioner i 

finansiering, FN-støtte og tusener av frivillige til et nytt havplast-initiativ. Målet er å drastisk 

redusere av bruken av engangsplast på ekspedisjonscruiseskip i Arktis, samt å involvere enda 

flere cruisepassasjerer i rydding av arktiske strender.   

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) ble nylig tildelt 1,8 millioner kroner i 

prosjektstøtte fra Svalbard miljøvernfond. Tidligere i april fikk AECO 634 000 i støtte fra 

Miljødirektoratet til å styrke pågående innsats med strandryddinger på Svalbard som gjennomføres av 

ekspedisjonscruisepassasjerer og -mannskap.   

AECOs beslutning om å øke innsatsen på dette området startet med et brev fra Erik Solheim, leder for 

FNs miljøprogram. Solheim inviterte organisasjonen til å bli en del av Clean Seas, FNs kampanje for å 

bekjempe marint plastavfall. AECO vil også samarbeide med sin antarktiske søsterorganisasjon 

International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO), siden mange av de planlagte tiltakene 

potensielt kan iverksettes på passasjerskip i Antarktis. AECOs medlemmer har drevet med 

strandryddinger Arktis i over femten år, og innsatsen har ikke gått ubemerket. Takket være den eksterne 

pengestøtten vil AECO nå øke organisasjonens miljøarbeid gjennom å ansette en miljøagent. En 

nyopprettet fulltidsstilling får ansvaret for AECO innsats i Clean Seas-kampanjen og skal dessuten 

koordinere arbeidet med strandryddinger. Prosjektet skal blant annet bidra til erfaringsdeling, plastfrie 

og gjenvinnbare alternativer, drive informasjonsarbeid og tilrettelegge for cruiseoperatører som ønsker 

å rydde strender.  

AECOs administrerende direktør Frigg Jørgensen er svært fornøyd med finansieringen og sier at 

ekspedisjonsnæringen vil kunne gjøre en stor innsats i kampen mot havplast. Et av tiltakene er å ta grep 

for å redusere bruken av engangsplast. 

- Havplast er et tema som våre medlemmer er svært engasjert i. Selv om ekspedisjonscruisenæringen i 

utgangspunktet ikke er kilden til forsøpling, har AECOs medlemmer i årevis engasjert tusener av 

passasjerer i en dugnadsinnsats for å plukke søppel når de besøker strender på Svalbard og i andre 

arktiske strøk. I dette nye prosjektet vil vi i tillegg arbeide for å redusere risikoen for at plast ender opp i 

havet i det hele tatt. AECOs medlemmer ønsker å være en del av løsningen på dette globale problemet, 

og det innebærer blant annet at vi må finne alternativer til engangsplast på skip, sier Jørgensen.  

Ifølge Jørgensen ønsker ekspedisjonscruisenæringen å fremstå som et eksempel på hvordan 

turistindustrien kan bidra til bærekraftig utvikling.  

- AECO har nylig signert en samarbeidsavtale med FNs miljøprogram som blant annet innebærer at vi 

skal utvikle informasjonsmateriale rettet mot passasjerer og ansatte. Vi ønsker å vise folk at det finnes 

gode alternativer til plastprodukter som sugerør og emballasje. Det er ikke for sent å gjøre noe med 

havplast-problemet, men vi må handle nå, sier Jørgensen.  
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Forslag til illustrasjonsbilde 

 

Bildetekst: AECO øker innsatsen for å sikre rene strender i Arktis. (Foto: 
Ilja Leo Lang, AECO) 
 
Illustrasjonsbilde kan lastes ned i høy oppløsning her: 
https://www.dropbox.com/sh/cpyn9p3b7az7f4x/AAAun0LVp5_D0l2VQ
S_H-UERa?dl=0  
 

 

AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators 

AECO - Association of Arctic Expedition Cruise Operators er en internasjonal organisasjon for 

ekspedisjonscruiseoperatører og relaterte virksomheter i Arktis. AECO jobber for å fremme miljøvennlig, 

sikkert og kulturforsvarlig reiseliv. Organisasjonen har nesten 70 medlemmer, hvorav 40 er operatører 

og/eller skipseiere, med til sammen 50 fartøy som brukes til cruisevirksomhet i nordlige farvann. 

Nettside: www.aeco.no  

 

Svalbards miljøvernfond  

I 2007 ble det innført en miljøavgift på 150 kroner for tilreisende til Svalbard. Inntektene går til Svalbards 

miljøvernfond. Virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte fra Svalbards 

miljøvernfond til ulike tiltak og prosjekter. Nettside: https://www.sysselmannen.no/Svalbards-

miljovernfond/.  

 

Miljødirektoratets tilskuddsordning 

Miljødirektoratets tilskuddsordning som støtter tiltak for å rydde opp og forebygge marin forsøpling. 

Tilskuddsordningen i 2018 er på 80 millioner kroner. Det kan søkes støtte til koordinering av 

ryddeaksjoner og transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak. Prosjekter som har en 

forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, 

holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops. Les mer på Miljødirektoratets nettside. 

 

Clean Seas-kampanjen 

FNs miljøprogram (UNEP) lanserte #CleanSeas i februar 2017. Kampanjens mål er å engasjere 

myndigheter, offentligheten, organisasjoner og privat sektor i kampen mot marint plastavfall. I de neste 

fem årene vil kampanjen adressere opphavet til havplast ved å sette søkelys på produksjon og bruk av 

ikke-gjenvinnbar engangsplast. FNs miljøprogram vil bringe sammen privatpersoner, organisasjoner, 

næringsliv og myndigheter for å endre vaner, praksis, standarder og politikk i mål om å drastisk redusere 

marint avfall og skaden det forårsaker.  
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